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 סא אאא !+ תונכתה

 הינש הרודהמ
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 ש ב

 -סהקזאאא וצ תונכתה תפש

 הינש הרודהמ

 ןומדקא

 תירבעה הטיסרבזנואה לש םיטנדושעסה תורדתסה לש האצוהה תיב

 ופְקו- בילשת ,םילשורי



 תורומש תויוכזה לכ
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 א4|ו חופה5 60

 םילשורי ,ןח תא ןייטשנרב ,םינמאה טספואב ספדנו םלוצ



 א ו ב מ

 -ט"כשת םינשב ונתנש תואצרה תרדסמ האצותכ הרצונ וז תרבוח

 .תואטלוקפה לכמ םידימלתל תירבעה הטיסרבינואב ל"שת

 ללוכו , עסתית 4[ -ה תפשל אובמ הוהמ ןאכ אבומה רמחה

 .תינכת תביתכ םירשפאמה םייסיסבה םירבדה לכ תא

 ,הכותל וסנכוה אל ,תרבוחה לש התויללכ לע רומשל תנמ לע

 .םיוסמ בשחמל תויניפואה תונוכת ,רשפאה תדימב

 לש הרקמבו תפטוש הדובעל ןאכ לולכה רמחה קיפסי םירקמה בורב

 .ןאכ תצלמומה תורפסל תונפל ארוקה לכוי תובכרומ תויעב

 תביתכ יבלש לכב הברה ותרזע לע בל .מ רמל הנותנ הקומעה יתדות

 .תרבוחה

 :תצלמומ תורפס

 1) עגתופ] כ, א160286%62ם: 1מ(עס0טססנסמ 0 ע03784א א

 [2:ס קצהנהנתותש,. 1, 01167 א =.

 2) עסתצת גא 11 3ם6 14 +סע 626 13%1 360.  עסעמב 60. 4

 3) סת ת גא 1 +סע 86 0260 6400,  שוטמ1168010ב 0. 024
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 :2 קרפ

 :3 קרפ

 :4 קרפ

 :5 קרפ

 :6 קרפ

 :7 קרפ

 :8 קרפ

 :9 קרפ

 :10 קרפ

 :11 קרפ

 כות

 . דודלק ספוט הנבמ ,םינתשמו םיעובק

 . סוחל יטפשמו ם*לטמתירא םליוטב

 . תינכתב תוציפק

 ."לגול - 18 "  םליגול ם"לוטב

 .םיסקדניא ילעב םינתשמ

 .ש0 הדוקפה ,תינכתב תורזח

 .טלפ - טלק

 טמרופ

 הדש

 הדש

 הדש

 הדש

 הדש - ₪ > ₪ ₪5

 ,.הנשמ תוינכת

 תוניטורבוס

 תויצקנופ

 תולונב תויצקנופ

 .( סמ ) הדובע לש הנבמ

 .םל?רמפלא םילדג

 .כ478  הדוקפה

 4  טמרופ

 .םייטנגמ םיטרס

 2116 -ה גשומ

 דומע

"022 

55 



 .תואמגוד :12 קרפ

 אאשש:סת-2ת8כַתפסת | תטיש

 תוכלמה הנומש תיעב

 םייטסיטטס םיבושח

 הלבטב שופח

 1 רפסמ חפסנ

 2 רפסמ חפסנ

 םיליגרתל תונורתפ
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 1 ק רפ

 דודיק ספוט הנבמ ,םינתשמו םיעובק

 לגוסמ אוה .הבישח תנוכמ וניאו בושיח תנוכמ אוה בשחמ

 לכ ןכל .בושחל לגוסמ וניא םלוא (תונקידבו תוריהמב) בשחל

 רותפל ידכ .בשחמב שמתשמה םדאה י"ע תושעהל תביח הבשחמה

 תא ול תתלו היעבה יהמ ול ריבסהל קיפסמ אל בשחמ תרזעב היעב

 .היעבה ןורתפל ךרד אצמי אל ןכלו בושחל לגוסמ וניא אוה .םינותנה

 .דבל התוא רותפל לכ םדוק שי בשחמה תרזעב היעב רותפל ידכ

 שיש איה הנוכה םלוא הריתס וכותב ליכמ אוה וליאכ עמשנ הז טפשמ

 ליבותש החסונ אוצמל רמולכ ,ינורקע ןפואב קר היעבה תא רותפל

 ירפסמה ךרעה תא אצמי אוהו בשחמל שיגהל רשפא וז החסונ .ןורתפל

 .(שקובמה ןורתפה םהש םירפסמה וא ,רפסמה תא בשחי רמולכ) הלש.

2 
 .2%"- 3% + 4 =0 תיעוברה האושמה תא רותפל שי ,אמגודל

 תא יללכ ןפואב רותפל לכ םדוק שי בשחמה תרזעב תאז עצבל תנמ לע

 יוטבה תא לבקל , - + סא + 6 = ס תיעוברה האושמה תיעב

 ,בשחמל הז לוטב שיגהלו < = ( -ס + | = 6 ) /

 8252 5=-3 6 = 4 ) יבגל לוטבה לש ויכרע תא בשחל לוכי בשחמה

 .םישקובמה תונורתפה ינש תא לבקלו

 רמולכ ,החסונ לש בושיח קר היה השע בשחמהש המ לכ

 תיפוס האצות תלבקו םיירפסמ םינותנ לע תויטמתירא תולועפ עוציב

 השעמלו תיעובר האושמ רתפ אוהש ןי.יה אל בשחמה .רפסמ איהש

 לש הכרע בושיח היה השע אוהש המ לכ .התוא רתפ אל םג אוה

 .תויטמתירא תולועפ עוציב י"ע החסונ

 העברא עצבל ןכל שי בשחמ תרזעב היעב רותפל ידכ

 .םיבלש
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 אל ומצע ןתינכתהש היעב רותפל לכו? אל בשחמ .היעבה תנבה 61

 .התוא ןיבה

 םעוציבש םידעצ לש המישר ךורעל שי .ןורתפל םידעצה תיותה (2

 .ןורתפל ליבוי

 .םינושה םידעצב בשחל שי םתוא םייטמתמה םייוטבה םושיר (3

 אורקל לוכי אוה התוא הרוצב בשחמל םייוטב םתוא תביתכ (4

 .ןיבהלו

 .בשחמל תינכת תביתכ השעמל אוה יעיברה בלשה עוציב

 בשחמה י"ע תועצובמה תוירטנמלא תולועפ לש ףסוא איה תינכתה

 בשחמהש ידכ .תשקובמה האצותה תלבקתמ ןפוסבשו תחא תחא

 לוכי אזה התוא הפשב ןתוא ול שיגהל שי תולועפה תא עצבל לכוי

 לוכי אוה התוא (תופש וא) הפש בשחמ לכל שי ךכ םשל .ןיבהל

 םילמה דובכל) עסת7ת%  תארקנה הפשה ראותת ןאכ .ןיבהל

 י"ע תנבומו דואמ תישומש איהש ( 0::םט]ב 128ת10(3]8ם

 .םויכ םימיקה םיבשחמה בור

 .תוחתפתה יבלש המכ זאמ הרבעו 1956-57 םינשב הרצונ וז הפש

 בשחמל בשחמ ןיב הפשב םילדבה תויהל םיכירצ אל ינורקע ןפואב

 םיבשחמה לכ לע דובעל הכירצ ע05723מ הבותכה תינכתו

 בשחמ ןיב הנבמב םילדבהה םירצוי השעמל .וז הפש םיניבמה

 עסתדי תא -ה תפשב תונטק תולבגמו םינטק םילדבה ,בשחמל

 ,דחא בשחמ לע תדבועש ₪08754% תינכת ןכל .בשחמ לכב

 .רחא בשחמ לע הליעפהל וצרי רשאכ םייונש המכ ילוא שורדתח

 הטיסרבינואב בכרומה בשחמל הקיז ךותמ הפשה ראותת ןאכ

 תורעה םשו הפ ועיפוי ןכלו ( 6 6400 גוסמ) תירבעה

 .הז בשחמל קר תויניפוא ןהש הפשה לש תונוכת וא תולבגמ תוראתמה



 תוארקנה) תויתוא ₪סתיס 4 -ב םג תומיק הפש לכב ומכ

 תובכרומה םילמ תומיק ,(םיידוסי םירטקרק וא םיידוסי םילמס

 .םילמהמ םיטפשמ םיביכרמ םתרזעב קודקד יקח םימיקו תויתואהמ

 טפשמ אוה "ןבומ" לעב אוהש תינכתב ילמינימה עטקה

 שי "ןבומ" הלמה תועמשמ תא ריהבהל ידכ .( 5%:ב:61מ6מ6 )

 הפשב םיטפשמל שע05784% -ה תפשב םיטפשמה תא תוושהל

 .הליגרה תיטמתמה

 וניא םלוא הדבוע ןייצמ אוה .יטטס אוה ליגר יטמתמ טפשמ
2 2 

 (+ס) (-ס) = 8-5 תוהזה :אמגודל .הלועפ לכ עצבל שרוד

 הניא וז תוהז םלוא ,3 ס םירפסמ ינש לכל הנוכנה הדבוע תראתמ

 .רחא רבד לכ וא םיפגאה דחא תא בשחל תשרוד

 מ
 .א =7ב  םיק דא 8%א+0 = 0 םיק םאש רמול רשפא הקיטמתמב

 רותפל תרמואה הדוקפ לכ ןיא ןאכ םלוא האושמה ןורתפל ךרד יהוז

 .הדבוע ןויצ קר והז .האושמה תא

 םיטפשמה םיוהמ ,תאז תמועל , תסתדפבהא -ה תפשב

 (םידדוב ללכה ןמ םיאצויל טרפ) טפשמ לכ .ןעצבל שיש תודוקפ

 ןיא ןאכ .התוא עצבל שיש ( 3600 ) הלועפ וכותב ליכמ

 קר אלא (8 + ס) (8 - ס) = 'ש - 55  ומכ טפשמל תועמשמ

 (8 + ס) ( - ס) תא בשח :הרוצהמ םיטפשמל
2 9 

 ."וכו 3-0 7-0 תא בשח

 :אמגודל תויהל לוכי  ע0ת754%  -ה תפשב טפשמ

 . ...ךכו ךכ השע זא 8 א + 0 = 0 םא

 םניאש םייוטב בותכל םימעפל םיגהונ הליגרה תיטמתמה הפשב

 רשקהה ךותמ תועמשמה תא ןיבי ארוקהש הנוכ ךותמ ,םייעמשמ-דח

2 2 
 לוכי 1ם (םג" + ₪7 ) | יטמתמה יוטבל .םירבדה ובתכנ וב

 לש ןבומה תויהל לוכיו 1.ם. =" + - לש ןבומה תויהל
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 עת ת4א -ה תפשב . ב + יש לש יעבטה סומתירגולה

 ןיבהל לוכי אל בשחמה .םייעמשמ-דח תויהל םיטפשמה םיביח

 ןיבהל לגוסמ וניא אוהש ןויכמ ,עיפומ אוה וב רשקהה ךותמ טפשמ

 אוה עסכתצת בא  -ה תפשב "ןבומ" לעב טפשמ ,ןכל .המואמ

 (יעמשמ-דח אוה ןכלו) הפשה לש קודקדה יללכ יפל בותכה טפשמ

 .הלועפ יהשזיא עצבל בשחמל רמואו

 םיקלחתמ עת ת 8 4א --ה תפשב םיידוסיה םילמסה

 .תוצובק שולשל

 .4 - 08181 8 ) תולודגה תויניטלה תויתואה (1

 .0-9 תורפסה (2

 + = % / ( ) = כ, . 8  םידחוימה םינמסה (3

 הנורחאה תבתכנ ,0 תואה ןיבל ספא הרפסה ןיב ןיחבהל תנמ לע

 . ₪  הרוצב

 קירה ןמסה .( ס18ם% | ) קירה ןמיסה תא ןיצל אב 5 ןמיסה

 ריאשהל ,השורפו 2007 4א -ה תפשב תיקוח תוא אוה

 לע .הספדהה רינ יבג לע וא בוקינה סיטרכ יבג לע קיר םוקמ

 היה ךירצש םעפ לכב 5 תואה ןאכ המשרנ לובלב עונמל תנמ

 ןכלו הלודג תוא הנניא המצע ן  תואה .קיר םוקמ ריאשהל

 .הפשב ידוסי למס הניא

 לשו םיעובק לש תומש ןה הפשב ריכנש תונושארה םילמה

 "םינתשמ" לשו "םיעובק" לש תועמשמה תא ןיבהל ידכ .םינתשמ
2 

 2,4 םירפסמה תא ליכמ הז יוטב . 0-6 יוטבב ןנובתנ

 וכרעש רפסמ תגצימ תויתואהמ תחא לכ . 3, 5, 6 | תויתואה תאו

 .םעפ לכב הנוש תויהל לולע



 סינכהל תורשפא םינתונ ₪027124א%  -ה תפשב "םיעובק"ה

 םינתונ הפשבש "םינתשמ"ה .הפשה לש םיטפשמה ךותל םירפסמ

 םייוטבב ומכ שממ ,םירפסמ תוגצימה תויתוא סינכהל תורשפא

 .םיליגרה םיירבגלאה .

 .םיישממו םימלש .םיגוס ינשל םיקלחתמ םיעובקה

 תורפס הרשע-הנומש דע תחא לש הרדס אוה םלש עובק :הרדגה

 .ןמס אובל לוכי הינפלש ,תוינורשע

 עובקה רשאכ .1 - 3 456 + 384155537 :תואמגוד

 . + ה ןמס תא טימשהל רשפא יבויח אוה

 תורפס הרשע-עברא דע תחא לש הרדס אוה ישממ עובק :הרדגה

 וא ינורשע ךירעמ וא תינורשע הדוקנ הליכמה ,תוינורשע

 .ןמס אובל לוכי הינפלו ,םהינש

 תויהל תולוכי ישממ עובק לש תויללכה תורוצה

 ת.ת ם. .ם תם.םפ 75 ם,ע2 55 .םפ35 שוב

 2.06 1. .5 :תואמגוד

0.1 2 -7.8 -.9 ₪ -7 57 1-2 

 לופכל שיש השורפ ( שאקסת6ת6 | הלמהמ) 522 תואה

 .רשע לש (תילילש וא תיבויח) המלש הקזחב רפסמה תא

 ישממה רפסמה ושורפ -9. ₪ -7 :אמגודל

-9.10 7 

 .םיישממו םימלש - ,םיגוס ינשל םה םג םיקלחתמ םינתשמה

 תתל רשפא יאש ירה ,רחא רפסמ םעפ לכב ליכמ הנתשמ לדוגו רחאמ

 השענ הזש יפכ) ,ליכמ אוה ותוא רפסמהמ בכרומ היהיש םש הנתשמל

 לש םירטקרקמ בכרומה םש איצמהל שי אלא (םיעובק םילדגב

 :םיאבה םיללכל םיאתהל ביח הנתשמ לש םש . תסתצפאא



 .םירטקרק העבשל דחא ןיב ליכמ הנתשמ לש םש .1

 .םידחוימ םינמיס אלו תורפסו תויתוא קר םה םירתומה םירטקרקה .2

 .תוא אוה םשב ןושארה רטקרקה .3

/ 1% 
 :תואבה תויתואהמ תחאב ליחתהל ביח םלש הנחשמ לש םש .4

 תואב ליחתהל ביח ישממ הנתשמ לש םש . 1 א א

 4 .תרחא

 :תורעה

 .25 דומעב ראותיש ללכה ןמ אצוי םיק 4 "סמ ללכל (1

 ,םירטקרק העבשמ הנוש תויהל לוכי םשה לש ילמיסקמה וכרא (2

 .םירחא םיבשחמב

 :תואמגוד

 1 08055 אפל אנא א תשתצפגא

 אב א 40 10 327 605141 04%40 >אצ

 ספוט לע םימשור 20278438  -ה תפשב םיטפשמה תא

 טפשמ לכ .( 0061מ₪ % ) דודיק ספוט ארקנה דחוימ

 ספוטה לש ונכת תא םיבקנמ כ"חאו ,(תורוש המכב וא) הרושב םשרנ

 רחאמ .סיטרכ לע תבקנתמ ספוטב הרוש לכ .בוקינ יסיטרכ לע

 תביח ספוטב הרוש לכש ירה בוקינל תומוקמ 80 ליכמ בוקינ סיטרכו

 דיפקהל שי תינכתה תביתכ ןמזב .(תוצבשמ 80) תומוקמ 80 ליכהל

 ל"ע םשרנ ₪ רטקרקה .תחא תצבשמל קוידב סנכי רטקרק לכש

 .תודש העבראל תקלוחמ ספוטב הרוש לכ .הקיר תחא תצבשמ תראשה

 ילרפסמב םיטפשמה תא רפסמל ידכ םישמשמ .1-5 תומוקמ (1

 .( 5%866:ב6מ6 1(טנמס6ץ ) יוהז



 .( 00 613010 ) תויכשמה ןומסל שמשמ .6 םוקמ (2

 .ומצע טפשמה םושירל םישמשמ .7-72 תומוקמ (3

 תינכתה יסיטרכ לש ףטוש רופסימל םישמשמ .73-80 תומוקמ (4

 .( 50ףטסתסומש )

 :תודשה רואת

 תויהל (בייח וניא ללכ ךרדב םלוא) לוכי הפשב טפשמ לכ 1

 תומוקממ טפשמה לא תונפל רשפאמ הז רפסמ .רפסמ י"ע ההוזמ

 םהו/תורפס שפח דע רוחאפןסיבכרומ לוהזה ירפסמ .תינכתב םירחא

 ינשש רוסא .אוהש רדס לכב וא ףטוש רדסב עיפוהל םיבייח םניא

 .לוהז רפסמ ותוא י"ע והוזי םיטפשמ

 ,ספוטה לע תחא הרושל סנכנ וניאו ךורא םיוסמ טפשמ רשאכ (2

 ערתשהל טפשמ לכ לוכי השעמל .האבה הרושב וכישמהל רשפא

 לע .(ךשמה תורוש עשת םומיסקמו תירוקמ הרוש) תורוש רשע לע

 .תמדוקה הרושה לש ךשמה תווהמ ןהש ןייצל שי ךשמהה תורוש

 טרפ) והשלכ רטקרק ,הרושב ישישה םוקמב םיבתוכ ךכ םשל
6104476 

 ,הרושב ישישה םוקמב עיפומה והשלכ רטקרק .( מס 0 | םירטקרקל

 .תמדוקה הרושה לש ךשמה איה הרושהש הארמ

 רשפא ,ידמ ךורא אוה םא .7-72 תומוקמב םשרנ ומצע טפשמה (3

 תויכשמה ןמסל שי םלוא ,האבה הרושב 7 םוקממ לחה וכישמהל

 תויכשמהה ןמס .ךשמהה תרושב 6 םוקמב והשלכ רטקרק תביתכ י"ע

 .תירוקמה הרושב אלו ךשמהה תורושב קר עיפומ

 מחיתמ וניא ללכ בשחמהו תינכתהמ קלח םניא 73-80 תומוקמ (4

 בושח הז רופסימ .תורושה לש ףטוש רופסימל םישמשמ םה .םהילא

 :תוביס יתשמ



 סיטרכ אוצמל םיצור םאו םיסיטרכ תליבח לע בקונמ ספוטה .א

 ףטושה רופסימה תרזעב ואצמל אוה רתויב חונה ,וז הליבחב םיוסמ

 .ולש

 י"ע בוש םתוא רדסל לק ירה ,םירזפתמ הליבחב םיסיטרכה םא .ב

 .ףטושה רופסימה יפל (ןוימ תנוכמב) םנוימ

 השעמל םייק .םיטושפ םה דודיקה ספוט לע הביתכה יללכ

 ךכל טרפ תישפח איה ספוטה לע הביתכהש רמואה דיחי ללכ קר

 .וניוצש תודשה ימוחתמ גורחל רוסאש

 ,הדשה תליחתמ בותכל ליחתהל ךרוצ ןיאש השורפ תישפח הביתכ

 עצמאב וליפאו הלמל הלמ ןיב ישפח ןפואב םיחור ריאשהל רשפא

 .טפשמב םילמה לכ תא וליפאו םילמ יתש קיבדהל רשפא ,הלמ

 :תואמגוד

 לוכי הז רפסמ יזא 105 אוה והשלכ טפשמ לש יוהזה רפסמ םא (1

 .הרושב 1-5 תומוקמה ןיב אוהש םוקמ לכב םשרהל

 10505 5 15055 1פמ 05 תואבה תורוצה לכ

 .תויקוח ןה

 עסתד 4% -ה תפשב טפשמ אוה 00 12 14טפשמה (2

 :תואבה תורוצב ותוא םושרל רשפאו

 .תויקוח ןלוכש 4 001714 | 0 4

 .( ב6 ) הרעה סיטרכ

 הרעה קר ליכתש הרוש םושרל ,תינכתב םוקמ לכב ,רשפא

 ידכ בותכל בושח הלאכ תורעה . ע09154% -ב טפשמ אלו

 עידוהל ידכ .התוא ארוקה םדא לכל תינכתה הנבמ תא ריהבהל



 תואה תא םימשור ,טפשמ אלו הרעה הליכמ תמיוסמ הרושש בשחמל

 1  הדומעב 6 תואה תא שגופ בשחמה רשאכ .1  הדומעב 6%
== 

 םג .הילא סחיתמ וניאו טפשמ הליכמ הניא וז הרושש "ןיבמ" אוה

 אלו עת ת גא לש םירטקרק קר םושרל רתומ וזכ הרושב

 .רחא למס םוש



 2 קרפ

 סוחי יטפשמו םייטמתירא םייוטב ,תויטמתירא תולועפ

 תויטמתמ תואחסונ תביתכ רשפאל ידכ ורצונ םינתשמהו םיעובקה

 ביתכל רשפאה לככ המוד היהתש הרוצב ע0212א | תפשב

 ,תויטמתלרא תולועפ םג הפשב רוציל שי ךכ םשל .לבוקמה יטמתמה

 .הלאכ שמח תומיקו

 שי ,** הקזחב האלעהו / קוליח , * לפכ , - רוסח ,+ רובח

 .םירטקרק ינשמ בכרומה דיחי ןמיס אוה הקזהב האלעהה ןמיסש ןיבהל

 לפכ ינמס ינשו רחאמ לפכ ינמס ינש ןיבל וניב לובלבל ששח ןיא

 .ינשה ירחא דחא תופיצרב םלועל םיעיפומ םניא

 הרושל קרפל שי בושיח לכו ,הפשב תומיק הלא תולועפ שמח קר

 .הלא תולועפ לש

 תולועפ ,םינתשמ ,םיעובק לש ףורצ אוה יטמתירא יוטב :הרדגה

 לוכי יוטבה .דיחי ירפסמ ךרע ול שיש ,םיירגוסו ןובשה

 .( 68 דומע האר) תויצקנופל תוינפ םג ליכהל

 םיללכה תא םייקל בייח אוה ירפסמ ךרע היהי יוטבלש תנמ לע

 :םיאבה

 .הינשה ירחא תחא הנאובת אל תויטמתירא תולועפ יתש (1

 .םירגוסל סנכהל םיבייח בושיחב תופידע ילעב םייוטב (2

 םדוק .תולועפה עוציבב תויופידע רדס םייק םירגוס אלל (3

 קוליחהו לפכה תולועפ כ"חא ,הקזחב תואלעהה הנעצובה

 .רוסיחהו רוביחה תולועפ ףוסבלו

 לאמשמ בשוחת םיירגוס אלל קוליחו לפכ תולועפ לש הרוש (4

 אלו (4 /2 )% 0 רותב בשוחי 4/0 %6  רמולכ .ןימיל

 . /4  (2% 6) רותב



 ןנ

 ,םלש וכרע היהי םימלש םילדג קר ליכמ יטמתיראה יוטבה םא (5

 םימלש םילדג ליכמ אוה םא וא םיישממ םילדג קר ליכמ אוה םא

 .ישממ וכרע היהי,םיישממו

 תאלעה אוה םלש לדוגו לשממ לדוג ברעל רוסא וב דיחיה הרקמה

 רוסא לוטב אוה 2.5**3  רמולכ .תישממ הקזחב םלש לדוג

 .%2.5*.3 בותכל שי ומוקמבו

 םייוטב רותב תובתכנ ,תואבה תויטמתמה תואחסונה :תואמגוד

 3 מ ב%3 :םייטמתירא

 8 (-ס) 4*(-פ) וא -4%53

 8 + 2 34 + 2 וא 34+.

 - (8 + ס) - (ב + 5) וא 7-85

 ל" 1(4%%+ 2)

 .% +₪) ב*%(2/2 + 6) ?

 ב ס/6 4 4% /(6+עכ)

 34 (א+5 (א+6)) 2%(4%+(א+6))

 1(//8 + ----כ 4 /(1 + 3.1(/2+ 0))

 ןכלו םימלש םילדג קר ליכמ 1 / 1  יטמתיראה יוטבה :הרעה

 לכב איה האצותהו הרקמב  .םלש רפסמ איה ולש האצותה

 האצותה תא בשחמה ץצקי (3/2 הרקמב ומכ) המלש אל תאז

 רותב 1 ןתונ 3/2 ןכל .רתויב בורקה םלשה רפסמל דע

 הארמש יפכ הבושח תויהל הלולע וז הדבוע .האצות

 :האבה אמגודה

 4 א 3/2 =12/2 =6 וליאו 3/2 * 4 =1 * 4 <4
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 וכרעמ הנוש +6 הרוצהמ יוטב לש ךרעה רמולכ

 . ד א1 יוטבה לש

 :םליטמתירא םילוטבל תואבה תואחסונה תא ךופה :ליגרת

 (א + צ)+ ו וה 1 --<-- 6
) 62 / : 2+ 6 , 

 ללוכה יטמתירא יוטבל המגרות הטמלש תואחסונהמ תחא לכ :ליגרת

 ?ןהמ .(תואיגש וא) האיגש

5 -- 42 )6+2( 

 6- ) 5)5--1/2 (ש/8)%% 4

 וניא אוה תאז לכב ,רתויב ךבוסמ תויהל לוכי יטמתירא יוטב

 יוטבש איה ךכל הביסה . עא -ב םלש טפשמ הווהמ

 תא בשחל בשחמל הארוה ליכמ וניא םלוא ,החסונ ליכמ יטמתירא

 תאצות אוהש רפסמה םע תושעל המ בשחמל רמוא וניאו החסונה

 ןכל שי םלש טפשמל יטמתירא יוטב םילשהל ידכ .החסונה בושיח

 .םירבד ינש ףיסוהל

 .לוטבה תא בשחל בשחמל תורוהל .א

 .האצותה םע תושעל המ בשחמל רמול .ב

 תיללכה ותרוצ .יטמתירא סוחי *שמ י"ע םישענ הלא םירבד

 6 ,הנתשמ לש םש אוה 8 רשאכ 8 = 6 אלה טפשמה לש

 .לטמתירא יוטב אוה

 יטמתיראה יוטבה תא בשחל ול תרמואה בשחמל הדוקפ וז - תועמשמה

 הנתשמה ךותל ,בושיחה תאצות אוהש רפסמה תא ריבעהלו 6

 .לאמש ףגאבש

 יוטבה לש ךרעה 8  הנתשמל היהי טפשמה עוצב רחאל

 .דוביאל ךלי ,ול היהש םדוק ךרע לכו ,יטמתיראה
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 :תואמגוד

 , בשחמה .1 טושפה יטמתיראה יוטבה אוה ןימי ףגא 1 61

 םלשה הנתשמה ךותל ,(1 רפסמה) ןימי ףגא לש וכרע תא סינכמ

 רפסמה תא 1[ | ליכי התעמו םלענ 1 לש םדוקה ןכותה .1

41 

 אצמנה םלשה רפסמה אוה ןימי ףגא לש וכרע ןאכ 1= (2

 1 הנתשמה ךותל םג רבוע הז רפסמ . ]1  הנתשמה ךןותב

 לש אבה יונשה דע) 1 הנתשמה לש וכרע אבהל היהי אוהו

 .הנתשמ וניא 1 לש וכרע .(1

 תויהל 1  בייח תועמשמ היהת ןורחאה טפשמלש תנמ לע

 וניא 7  םא .(והשלכ םלש רפסמ ליכהל רמולכ) רדגומ
0 

 / . וגבוה עוצב תא קיספיו האיגש לע עידוי בשחמה ,רדגומ

 ךרעהמ דחאב לודג ןימי ףגא לש וכרע ןאכ 1 = 7 +1 63

 .3 רפסמה 1 ךותל סנכי , 2 ליכה 1  םא ןכל .7] לש

 סולפ םדוקמ ול היהש ךרעה סנכי 1  ךותל ך = ך +1 (4

 .6 תעכ וב היהי 5 םדוקמ ליכה 1  םא ןכל 1

 עסתד 8 4א -ב ןויושה ןמס ןיב לדבהה תא הארמ הנורחאה אמגודה

 .הקיטמתמב ןמס ותוא ןיבל

 לע עידומ אוה .תיטטס תועמשמ ןויושה ןמסל שי הקיטמתמב

 םינוכתמ 2 = 5  םיבתוכ רשאכ .אל ותו ןויוש לש ומויק

 םהינש .םיפואב םג אלא םלדוגב קר אל םיוש 3 0 -ש ךכל

 םגזא 38 = 5  םייק םא ."וכו םירוטקו םהינש וא םירפסמ

 אוצמל רשפא ןויושה תחנהמ זא 8 + 5 = א + 0 םא ס = 8

 4 תא

 .הזכ הרקמב הדובעה תא םיקיספמ םניאש םיבשחמ םימיק (
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 תועמשמ ןולושה ןמסל של | ע027ת4%  -ב תאז תמועל

 תמלוסמ הלועפ עצבל בשחמל םרוגה רוטרפוא הוהמ אוה .תימניד

 הארוה אוה ןויושה ןמלס .ןויוש והזיא לש ומויק לע הארמ וניאו

 ףגא .לאמש ףגאל וכרע תא סינכהלו ןימי ףגא תא בשחל בשחמל

 רמול ןיא ןכל .הנתשמ אוה לאמש ףגאו יטמתירא יוטב אוה ןימי

 ] = 1 וליאו יקוח טפשמ אוה 1 =1 ןכומכ .םיוש םהש

 וניא 23 = א + 1  טפשמה .הפשב םייק וניאש טפשמ אוה

 > לש וכרעש רמוא אלא % לש וכרע תא אוצמל ונל רשפאמ

 4 | הנתשמל סנכוי לבקתיש רפסמהו 1-ב לדגוי

 דחא  .םלפואב םינוש תויהל םיפגאה ינש םילוכי סוחי טפשמב

 .םלש ינשהו ישממ תויהל לוכי

 ץצוקי (םלש לאמש ףגאו ישממ ןימי ףגא) ]= %  הרקמב

 ףגאל סנכוי הז םלשו רתויב בורקה םלשל דע ןימי ףגא לש וכרע

 ישממל ןימי ףגא לש וכרע ךופהי א 1 הרקמב .לאמש

 .לאמש ףגאל סנכוי הז לשממ רפסמו

 .3 סנכוי 1  ךותל 1 53.5 | :תואמגוד

 .5.סנכוי 35 ךוחל א =5

 תואבה תויטמתמה תואושמה :תואמגוד

 6 ל - ץפ | ₪ 69)"" ן = 8% ₪5 7 7 ב (1075 +8 א 4 2 4 ב2 -6 23

 סוחי יטפשמ רותב תובתכנ

 2 שק 45 -2%(/.1א)+ 4** 2/0 %%*%)

 צץ = (1. ₪ - 6 + 4% א אא 4)א* .7 עז<= 4
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 ?םיאבה סוחיה יטפשמב תואיגשה המ :ליגרת

 ה ש'] ש [-כ

 .ץ- +7 (4*אנפ*א 2 = 1. /- 2% 4

 דחא לכב לאמש ףגאל סנכנ המו ןימי ףגא לש וכרע תא בשח :ליגרת

 . :םירקמהמ
5 // 7 175 + 2 

(.5/2.%010.4 | 10/4 1% 4 2% = 
4 ₪ 74 - \ 4 90| 

 = 6 ור + 6 1 < 99/100(100%)

 - ְי וה צי

 םיירפסמ םינותנ סינכהל ידכ שמשמ יטמתירא סוחי טפשמ :םוכיסל

 ,יטמתירא יוטב |-6 רשאכ | 8 = 6 | ותרוצ .םינתשמ ךותל

 .הנתשמ לש םש -8

 םיטפשמה דחא םג אוהו הפשב םיריכמ ונאש ןושארה טפשמה והז

 .רתויב םיישומשה

8") > 4 

4%): - 
85.7), 
 בכ 3

 יי קיפ
.. 

) 
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 3 קרפ
 תינכתב תוציפק

 וב רדסה יפל הדוקפ רחא הדוקפ ,תינכתה תא עצבמ בשחמה

 .ספוטה לע תודוקפה ומשרנ וב רדסה יפל רמולכ ,תודוקפה תועיפומ

 םלנינועמ וא תומיוסמ תודוקפ לע גלדל םינינועמ םירקמ הברהב

 תודוקפ קפסל שי ןכל .תפסונ םעפ תומיוסמ תודוקפ עצבלו רוזחל

 המידק ץופקל וא הרזחב רוזחל הנרשפאתש תודחוימ (םיטפשמ וא)

 .תועיפומ ןה וב רדסה יפל אלש תודוקפ עצבלו

 ."יאנת אלל 08 17" תארקנ הז גוסמ הנושארה הדוקפה ו

 לש לוהז רפסמ אוה מ  רשאכ | 00 7/7 ם תיללכה התרוצ

 הדוקפה תא עצבל םוקמב - תועמשמה .תינכתב יהשלכ הדוקפ

 , ם הרפסמש הדוקפל בשחמה ץפוק , 07 1/ -הירחאש

 .הנממ עצבל ךישממו התוא עצבמ

 .רויצב תיטמכס ראותמ הז הרקמ

 : .תודוקפה עוצב רדס תא םיארמ םיצחה
 6% 76 ב4

 ד .הנעצובת אל ,ןמוסמה רוזאב תודוקפה
----- 

. 
. 
 ּט

 ו
 ל

6( 
- 
. 
' 

: 

 אצמיתש ךכל גואדל םיביח 00 78 1]3  םיבתוכ רשאכ

 .וזכ הדיחי הדוקפ קרו 31 הרפסמש הדוקפ

 ."בשוחמ 7 דק מ תארקנ הז גוסמ הלנשה הדוקפה

 07 דק (םֶו, מכ, ....ם) 1 :תיללכה התרוצ
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 םש | -1  .תודוקפ לש יוהז לרפסמ םה םֶו םכ...תצ רשאכ

 .והשלכ םלש הנתשמ לש

 ץופקי .3 רפסמה תא ליכמ 1 | םלשה הנתשמה םא - תועמשמה

 ליכמ 1  םא - יללכ ןפואב . 3 הרפסמש הדוקפל בשחמה

 - אמגודל . םֶד, הרפסמש הדוקפל בשחמה ץופקי* 1,  רפסמה תא

 או = 5

 ₪0 27 (279, 1, 3, 1002,1, 17), א

 ישימח אוה הרפסמש הדוקפה) 1 רפסמ הדוקפל ץופקי בשחמה

 .(המישרב

 םוחתב אצמנה רפסמ ליכי םלשה הנתשמהש ךכל גואדל שי

 דחא ןיב רפסמ קר ליכהל 11  לוכי הלעמלש אמגודב .ןוכנה

 . % ל 1 ןיב רפסמ קר ללכהל 1 לוכי יללכה הרקמב .ששל

 .לבגומ וניא > לש וכרע

 תודוקפ ןהש ןויכמ הפשב םיטפשמ תווהמ הלא תודוקפ יתש

 .עצבמו "ןיבמ" בשחמהש

 תינכת .- 2027124 | -ב המלש תינכת איה האבה אמגודה

 תעצבמו א ,4,3, | םינתשמה ךותל םירפסמ השולש תארוק וז

 . א לש וכרע יפל 84 5 לע תולועפ

 . 4 לכרע םיספדומ א = 0 םא

 יפל 60 כ ₪  םישדח םינתשמ םיבשוחמ א =1 םא

 , 65 + 2 כ 5 42+ 22 ₪ < 0/0 | תואחסונה

 . 0 כש לכרע םיספדומו

 תואחסונה יפל 6 סם ₪ םיבשוחמ , א = 2 םא

 60-4-5 ס545-25 5.0
 . 6 פ ₪ לכרע םיספדומו
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 ע686 א 42

 א < א +1

 ₪02 12 (10,20,30) א

 10 קצות 4, 8

 ב נד ₪
 20 05 ג +5

 כ < ב*% 2+ 2% 2

 ₪ = ספ

 קענתמו 6 2, ע

0 0 

30 6 > 2 - 8 

 כ =< 4%< 2 - ם% 3 2

 מ = 6/פ

 ענת ₪0 2, ש

0 40 

 ₪ א כ

 :תורעה

 ןיידעו רחאמ תונטק תויתואב ובתכנ 2686 קצות | תודוקפה |

 .(7 קרפ האר) תיללכה ןתרוצ הראות אל

 לעו תלנכתה לש העוצב רמגנש השורפ כ הדוקפה (2

 .רוצעל בשחמה

 (הפוסב אקוד אל) תינכתב םוקמ לכב עיפוהל הלוכי וז הדוקפ

 העיפומ הלעמלש אמגודב .תינכתב םימעפ המכ עיפוהל הלוכיו

 לש תונוש תודוקנב קספנ בושיחהש ןויכמ הזו םיימעפ הדוקפה

 א לש וכרעל םאתהב תינכתה
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 - איה התועמשמו תינכתה ףוסב אובל תביח ₪ א כ הדוקפה (3

 יסיטרכ) ,רחא גוסמ םה םיאבה םיסיטרכהו תינכתה יסיטרכ ורמגנ

 .(הנשמ תינכת לש םיסיטרכ וא םינותנ

 י"ע םיירפסמ םיכרע םיארקנ א 8 3 -  םינתשמה ךותל (4

 סיטרכמ םירפסמה תא תארוק וז הדוקפ . 2686 | הדוקפה

 םע דחי ןתלנכתה י"ע קפוסמהו םינותנ סיטרכ ארקנה דחוימ

 .תינכתה

 לדגי א לש וכרעש ךכל תמרוג א = א +1 הדוקפה (5

 רותב שמשל לוכי א ןכל . 3 ל 1 ןיב ןכל היהיו תחאב

 ,0? 27 010,20,30), א הדוקפב הנתשמ

 תארקנ תינכתב תוציפקל תמרוגה תישילשה הדוקפה

 ."יטמתירא - א 6

 1ע (6) םֶו, תב, םב התרוצ

 .תודוקפ לש יוהז ירפסמ - םֶו ,יטמתירא לוטב - 6 רשאכ

 הדוקפל ץופק - ילילש אוה 6 "וטבה לש וכרע םא - תועמשמה

 תכ הרפסמש הדוקפל ץופק - ספא אוה םא . תו הרפסמש

 . םָּב | הרפסמש הדוקפל ץופק - יבויח אוה םאו

 זפת (א - 1) 0 :אמגוד

 ללילש א - 1  םא 10 הדוקפל בשחמה ץופקי הז הרקמב

 1  םא 20 הדוקפל ץופקי אוה .דחאמ ןטק 1%  םא רמולכ א

 . א>1 םא 30 הדוקפלו

 יתש םוקמב תמדוקה אמגודב םושרל רשפא וז הדוקפ :הרעה

 תודוקפה

 א-א.+נ

 02 20610 20, 30) א
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 5. וא

 "לגול - 1א " | םייגול םייוטב

 (ילרפסמ ךרע ילעב םילדגב וא) םירפסמב םילפטמה םייוטב םימייק

 ריהצהל םילוכי הלאכ םייוטב .ירפסמ ךרע ןיא םמצע םהל םלוא

 אל" וא "ןוכנ" תויהל לוכיה והשמ ,םיירפסמ םיכרע יבגל והשמ

 ."ןוכנ

 ך 3 םיירפסמה םילדגב לפטמ [ 3 לוטבה :אמגודל
 ּ כ

 ליכמ ]1 הנתשמהש ןעוט אוה .ירפסמ ךרע ןיא ומצע ול םלוא

 ליכמ תמאב [ םא "ןוכנ" היהי יוטבה .שולשמ לודגה רפסמ

 .רחא הרקמ לכב "ןוכנ אל" היהי יוטבה .שולשמ לודג רפסמ

 םיבתכנ םה ךיא הארנו םייגול םייוטב וארקי הז גוסמ םייוטב

 .הפשב

 תולועפה ןה הלא .סוחי תולועפ שש תורדגומ תישאר

 .ע79. .עתמ. .ע0. .אעש. .סשע. 4

 םייוטב ינש ןיב) םיירפסמ םילדג ינש ןיב האושהל תושמשמ ןה

 - ןתוע משמו (םייטמתירא

 1,688 78מ -מ ןטק ושורפ .

 1,658 1 הוש ןטק ושורפ ..

 | 61 הוש ושורפ .4.

 | ןוס6% ףו1 הוש אל ושורפ .אפ.

 | 012686062 1 הוש וא לודג ושורפ .

 | (17ע68%62 7גהמ -מ | לודג ושורפ .

 םייוטב גש ןיב סוחי תלועפ תביתכ י"ע תישענ האושהה
7 

 , .םייטמחירא
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 היה*י אוהו סוחי יוטב אוה הז לוטב . א .עס0. צ :אמגודל

 . צ הנתשמל הושה רפסמ ליכמ 3  הנתשמה םא "ןוכנ"

 17+ 5+ א .סמ. 7-2 : אמגוד

 "ןוכנ" היהי ולוכ יוטבה .םייטמתירא םייוטב םיוהמ םיפגאה ינש

 .ןימי ףגאל הוש וא לודג אוה לאמש ףגא םא

 םיכפוה ,סוחיה ייוטבב ליעיו שימג שומיש רשפאל תנמ לע

 .תויגולה תולועפה תשולש תסנכה *"ע םייגול םייוטבל םתוא

 . 4 א כ. .4. .אקד. ןה הלא תולועפ

 2.0 ת.ז לגולה יוטבה :אמגודל

 ויהי (םהינש וא) 2 וא 4 םא "ןוכנ" היהי

 .םיילילש

 1.3. 5 לגולה יוטבה

 .שמחמ ןטק םגו שולשמ לודג ]1  םא "ןוכנ" היהי

 ..א 0 יגולה לוטבה

 .10-מ ןטק 2% םא "ןוכנ" היהי

 ,תויגול תולועפו סוחי ייוטב לש ףורצ אוה יגול לוטב :הרדגה

 "ןוכנ" ךרע ול שי דימת םלוא ירפסמ ךרע ול ןיאש ףורצ

 .( 6 וא 2ט6 ) "ןוכנ אל" וא

 :תורעה

 ינשל טרפ הינשה ירחא תחא הנאבת אל תויגול תולועפ יתש |(

 .[8. .אקאצ וא .גאע..אעצ. םיאבה םירקמה
 .(תופיצרב הינשה ירחא תחא תודוקנ יתש תואב הלא םירקמב)

 ועצובי םיירגוס אלל םלוא םיירגוסב שמתשהל רשפא יגול יוטבב (2

 םייוטבה ובשוחי הללחת .אבה תויופידעה רדסב תולועפה
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 כ"חא , .אסזי) כ"חא ,סוחיה ליוטב כ"חא ,םייטמתיראה

 .[. ףוסבלו .באע.

 .םהינש וא 5 וא 4 ושורפ 4.02.2 (6

 א.פס.צ-1.08. א.םס.צ+1 (1 :תואמגוד

 צ-1 צר1 םייטמתיראה םייוטבה הליחת םיבשוחמ ןאכ

 א.ע₪0.צ+-1  א.ע0.צ+1 סוחיה ייוטב כ"חא .(םירפסמ םהש)

 ./8.  הלועפה ףוסבלו ("ןוכנ אל" וא "ןוכנ" םהיכרעש)

 4.0.0. גאפ. 5. אפ ,;,3 (2

 ףוסבלו .4אתע. הלועפה כ"חא ,סוחיה ייוטב םיבשוחמ ןאכ

 ם"ירגוסה ובצוה וליאכ אוה ל?וטבה לש וכרע ןכל .. הלועפה

 .(4.20.0. גאפ. א 3 םיאבה

 ,הנוש הרוצב םיירגוסה תבצהו רחאמ וז הדוקנל בל םישל בושח

 4.0.0. גאפ.(ת.אמ.0.88. 6.067. 3) אמגודב ומכ לשמל

 .לוטבה לש וכרע תא הנשמ

 ייוטב ינש ןיב תועיפומ .4אעכ. ./9. תולועפה :הרעה

 .אשע. ולי 4.)...6 אע. (...) הרוצב סוחי

 ותועמשמ תא ךופהל התלועפו סוחי יוטבל לאמשמ העיפומ

 . אקד . (. . .).יוטבה לש

 .הפשב דחא טפשמב םישמשמ םייגול םייוטב

 ."לגול - 18 "  ארקנ טפשמה

 ,יגול יוטב -1 - רשאכ 1ע ())5 תיללכה ותרוצ

 לוכי 5 טפשמה . 20575 43% | -ב רחא טפשמ -5

 טפשמל טרפו "יגול 18 " ל טרפ הפשב והשלכ טפשמ תויהל

 .(6 קרפ האר) "'םָקיי

 עצובי ,"ןוכנ" אוה םיירגוסבש 1  יגולה יוטבה םא - תועמשמה

 .האבה הדוקפב ךישמי בשחמהו 6  טפשמה
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 אלו האבה הדוקפב בשחמה ךישמי ,"ןוכנ אל" אוה 1  םא

 5  הדוקפה תא עצבי

 0=1 ?אמגוד

 זת (11)4.02.0
 ו תרחא 1= 1 היהי 0 םא

 7 10 היהי

 זס (.1/2.5.1) 00 3 :תואמגוד

 נע (א +7... א%2) 570

 +0 0 א + 5 5 היצקנופה בושיח :אמגוד
 - 5 א 5

 ע686 %

 זפ (א .1ם. 3.5) צ = א + 5

 זפ (א .9. 3.5) צ = א - 5

 קעות6( צ

577 

 עםאעכ

 היצקנופה בושיח :ליגרת

20 >> 0 1 

 צ (%) = 0 20 0

 +1 40 אא +0

 ספא ןיב םוחתב אוה םא קלמל 3% תא אורקל שי זמר

 םא קודבל שי תרחא .רוצעל שי ,אל םא .םישמחל

 .צ תא סיפדהלו צ = - 1  בשחל שי ,אל םא אל 0

 בשחל שי ,אל םא ,| 0 םאה קודבל שי ,תרחא

 צ = 1. בשחל שי ,ןכ םא . % תא סיפדהלו צ =0

 4 תא סיפדהלו



 5 קרפ

 םיסקדניא ילעב םינתשמ

 .דיחי רפסמ ליכה םהמ דחא לכש םינתשמב ונלפט וישכע דע

 תורשפא תמליקו םירפסמ הברה ליכי דיחי הנתשמש םיצור םיתעל

 זאו ,סקדניא לעב הנתשמכ הנתשמ לכ רידגהל רשפא .הפשב וזכ

 .םיירפסמ םיכרע המכ גצלמ הנתשמה לש ומש

 . "כ1א!:א510א"  תארקנה תדחוימ הדוקפ י"ע תלשענ הרדגהה

 זא(שא510א גו (דממ ) 2 (דממ)... ?ללכה התרוצ

 םה םידממהו ,םינתשמ לש תומש םה ֶו מכ. .. רשאכ

 .םליבויח םימלש םיעובק

 . כנעופאפנטא 2 (13), 0 (45), 2 (112) :אמגודל

 ילעב םינתשמכ א 12: תא הרידגמ וז הדוקפ

 לוכי 62 ,םירפסמ 13 וכותב ליכמ 3% .םיסקדניא

 .םירפסמ 111 ליכהל לוכי 1, 45,  ליכהל

 םיסקדניא ילעב םינתשמ הרידגמ תזא(םאפז/א הדוקפה

 הדוקפב עיפוהש הנתשמ .לוטיבל תנתינ הניא וז הרדגהו

 היהי ,סקדניא לעב הנתשמכ רדגוהש רמולכ , תזאםאפזקא

 שמתשהל היהי רשפא יאו סקדניא לעב הנתשמ תינכתה לכ ךרואל

 .טושפ הנתשמבכ וב

 תודוקפה לכמ תינורקע הנוש תנא םאפזשא הדוקפה

 רשאכ .התוא עצבמ וניא בשחמהש הדוקפ וז .הכ דע וניארש

 םה םימיוסמ םינתשמש "וינפל םשור" אוה וז הדוקפל עיגמ בשחמה

 אוה | .תינכתה לכ ךרואל ךכ םהילא סחיתמ אוהו םיסקדניא ילעב

 הדוקפ וזש רמאנ ןכלו וז הדוקפ תאירק רחאל הלועפ לכ עצבמ וניא

 .עוציבל הניאש
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 תינכתה שארב עיפוהל תבייח | סזא/םאפזקא -ה תדוקפ

 .(עוצבל תודוקפ) תוליגרה תודוקפה לכ ינפל

 תודוקפה תא ריכזהל יואר | כ1א(5א918א | הדוקפל רשקהב

 עוציבל ןניאש תודוקפ ןה םג . 1אצשעששעתפת

 (ישממ לש וא םלש לש דמעמ) םיוסמ דמעמ תונקהל אוה ןדיקפתו

 .םימיוסמ םינתשמל

 תא תכפוה [אצשטסשת ₪ 4% הדוקפה :אמגודל

 וראשי םהו םימלש םינתשמל % 4 < םלנתשמה

 הנתשמ שארמ אוה 6 ) .תינכתה ךרוא לכל םימלש

 ,1אצ ששת | הדוקפל ותוא סינכהל רתוימ ןכלו םלש

 .(האיגש הנל*א וז םלוא

 םינתשמה תא תכפוה 2241, 3,)50(,1 הדוקפה

 הנתשמל 1, תא תכפוה ןכו םיישממ םינתשמל 1, 3

 הדוקפל םג 1, תא סינכהל ןיא הזכ הרקמב .סקדניא לעב

 . זאפ אפזשא

 ןניאש תודוקפ ןה 1אצשעטשת>ת 1. תודוקפה

 .תינכתה תליחתתב עיפוהל תוביחו עוציבל

 סחיתהל שי סקדניא לעב הנתשמכ רדגומ %   הנתשמ רשאכ

 תא ןכו ומש תא ןייצל שי .סקדניא לעב הנתשמ לאכ תינכתב וילא

 תא םיוהמה םירפסמה ןיבמ הזיאל רמוא סקדניאה .ולש סקדניאה

 .םלנוכתמ ,הנתשמה

 כנא ₪א51ק₪א >> (50) :אמגודל

 ןייצל שי 3 הנתשמל ירפסמ ךרע תונקהל םיצור רשאכ

 א (3) = 14. הדוקפה .םינוכתמ 3%  יכרע 50 ןיבמ הזיאל

 הדוקפה . >%  הנתשמב ישילשה םוקמל 1.  ךרעה תא סינכת
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 % יכרע ןיבמ הזיאל הב ןיוצמ אל יכ תיקוח הניא % = 1

 .םינוכתמ

 םלש רפסמ תויהל סקדניאה בייח |םסזא(םאפעאא הדוקפב

 שמתשהל רשפא ,תינכתה ךרואל הנתשמב םישמתשמ רשאכ םלוא

 .רתוי ךבוסמ הנבמ לעב אוהש סקדניאב

 הנתשמהש "אנתב תיקוח איה 3% (1) = 13 ומכ הדוקפ

 לש םוחתב אוהש רפסמ) 50 ל 1 ןיב רפסמ ליכמו רדגומ 1

 תיקוח אלה םג 3 (5+ 1 - 13) < צץ  הדוקפה .( % הנתשמה

 .50 ל 1 ןיב ךרע לבקמ 521 - 13 | יטמתיראה לוטבהש יאנתב

 ,םימלש םיעובקמ בכרומ תויהל סקדניאה לוכי יללכ ןפואב

 .הלא לש ףורצ וא (םיסקדניא ירסח) םיטושפ םימלש םינתשמ

 ישממ 2 -ש ןויכמ יקוח אל 8 (2 )= 5. טפשמה

 18% קי .סקדניאכ שמשל לוכי אל ןכלו

 אוה 1  -ש ןויכמ יקוח וניא 2% (1 (3)) < 4. טפשמה

 .סקדניאכ ומצעב שמשל לוכי וניא ןכלו סקדניא לעב הנתשמ

 20 תא םכסל שיו תומוקמ 20 לעב >  הנתשמ ןותנ :אמגוד

 :היהת תינכתה .הז הנתשמב םיאצמנה םירפסמה

 תזא(םאפנקא 8 (20)

% 680 

11 

0 = :50% 

 5 5שא = 5שא + % ())

1 1% =1 



07 

 זע (.1₪. 20) 00 10 5

 סצנמפ שא[

 57 כ

 פאפ

 :רבסה

 הדוקפל הנושארה םעפב עיגמ בשחמה רשאכ

 ךותבו 1 רפסמה 1  ךותב אצמנ 5שא = 5סא +%א(1)

 0 +%(1) אוה ןימי ףגא לש וכרע ןכל .ספא שי  פסשאו

 . פסטאו הנתשמל סנכנ הז ךרעו

 שי םשא][ ךותבו 2 רפסמה 1[ ךותב אצמנ הינשה םעפב

 ךרעו %(1 )+ % (2 ) אוה ןימי ףגא לש וכרע ןכלו א(1)

 . פטאו הנתשמל סנכנ הז

 שי 5%:  ךותבו 20 רפסמה 1 ךותב אצמנ םירשעה םעפב

 אוה ןימי ףגא לש וכרע ןכל . >(1) + א (2) +... א(19)

 50% הנתשמל סנכנ הז ךרעו >(1) +...+ א (19) + א (20)

 ןכלו 0 יאנתה םייקתמ אל םירשעה םעפה רחאל

 בשחמה רובעי וז םעפב . 06 7/0 5 הדוקפה תעצבתמ אל

 .רוצעיו האצותה תא סיפדי , סע הדוקפל

 :תורעה

 אלל 3%  הנתשמה עיפוה 2686, קעומ[ תודוקפב 61

 .7 קרפב רבסוי הז רבד .סקדניא

 הדוקפה) הדוקפ התוא לע רוזחל אוה תינכתב ןויערה (2

 תלדגה י"ע השענ הז .םעפ 20 (50ַא = 5שא +%א()
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 .20 הוש וא ןטק אוה םא הקידבו דחאב 1  סקדניאה

 .תרמגנ הדובעה ,אל םא ,בושיחה לע םירזוח יזא ,ןכ םא

 1 -ש ךכל גואדל םיביח 2( 1 ) םיבתוכ רשאכ

 .> לש םוחתב אצמי 1 רמולכ .20 ל 1 ןיב רפסמ ליכי

 לדג ,דחאמ ליחתמ 1 | -ש ןויכמ ןאכ השענ הז רבד

 םישמתשמ וב הרקמ לכב .20 לע הלוע וניאו 1 לש תוציפקב

 םוחתב אצמי סקדניאהש ךכל גואדל שי ,סקדניא לעב הנתשמב

 .הנתשמה לש

 20000 אלא 20 אל לילכמה 2%  הנתשמ םכסל םיצור םא

 .תינכתב תודוקפ יתש קר תונשל שי םירפסמ

 סנש שא 51מא א (20000), 1(12. 1.5, 02)20000 70 5

 םינתשמב שומישב שיש לודגה ןורתיה תא םיגדמ הז רבד

 .םיסקדניא ילעב

 .םיסקדניא השולש וא םינש ילעב םינתשמב םג שמתשהל רתומ

 תנעומא51קא | ץ (35,4) , אן (13,2,7) הדוקפה אמגודל

 וילע לכתסהל רשפאש םיטנמלא 140 לעב צ  הנתשמ הרידגמ

 ליכמ 1[ הנתשמה .םידומע 4 ו תורוש 35 תלעב הצירטמ לעכ

 רדסמ תוצירטמ 7 לש ףסוא לעכ וילע לכתסהל רשפאו םירפסמ 2

 .13 ככ
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 6 קרפ
 כ הדוקפה ,תינכתב תורזח

 .תורזח תללוכה תינכת לש אמגוד העיפוה םדוקה קרפב

 עטקה לע םעפ 20 הרזח תינכתה

 5 5פשא = 5שא + א (1)

 ך +1

 זפ (1. 1.5. 20) 02 27 5

 ,דואמ ישומישו יסיסב אוה תינכתב עטק לע הרזח לש הז גשומ

 עצבל רשפא התרזעבש הדוקפ ,הפשב תדחוימ הדוקפ תמיק ןכלו

 .תינכתב עטק לע תורזח תולקב

 תויללכ תורוצ יתש תלעב איה . /  תארקנ הדוקפה

 כ ם 31

 כ ם 3

 תֶו, בכ, ב

 ה
 .תינכתב טפשמ לש "והז רפסמ "מ  רשאכ

 .והשלכ םלש הנתשמ לש םש -1

 םינתשמ וא םייבויח םימלש םיעובק - תבֶו תגָכ ב

 .(םיסקדניא ירסח) םיטושפ םימלש % 2

 2 5 7 = 2 :אמגודל

 כ 317 אא = 1

 עסק 60 1.1 = 5

 .1 אוה וכרעש חינמ בשחמה זא עיפומ וניא 3 םא

 הדוקפהמ לחה ,תודוקפה תרוש תא עצבי בשחמה :תועמשמה

 ,(התוא ללוכ) תם  הרפסמש הדוקפה דעו 20  -ה ירחאש
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 תמו -מ םיכרעה תא לבקמ 1 הנתשמה רשאכ ,םימעפ רפסמ

 .3 לש תוציפקב תתָכ דע

 םיכרעה תא לבקי 1 הנתשמה

 תת 1 + מב מכ 2 7
 ו 1

 הדוקפה דעו 206 | -ה ירחאש הדוקפהמ לחה תודוקפה תרוש

 מו תו + 3

 . 20 | -ה לש חוטה תארקנ , ם הרפסמש

 .םירפסמ תרוש םוכיסל ְס הדוקפב שומיש :אמגוד

 סזע(שאפ10א >(10)

0/0 < 8 

0 = 50% 

 עכ0 2 1= 0

 2 5שא = 50% + >(ג)

 םקעומ% %

5 

 עםאע

 .תינכתה תא טשפמ 0 הדוקפב שומישה דציכ הארמ וז אמגוד

 .דבלב תחא הדוקפ ןאכ ללוכ ל -ה לש חוטה

 רשאכ םימעפ רשע תעצבתמ איהו 2 50שא = 50% + א(

 .תחא הדיחיב 1 לדג םעפ לכב

 תינכת לבקל רשפא ,הלעמלש תינכתב תחא הדוקפ לש יונש י"ע

 תומוקמבש םירפסמה תא קר אלא ,םירפסמה תרוש לכ תא אל םכסתש

 .(יעישתהו יעיבשה ,ישימחה ,ישילשה ,ןושארה םירפסמה) ,םייגוזיאה

 ע6 2 1 =1 ,10 ,2 אוה יונשה

 תוציפקב .םינש לש תוציפקב רשע דע דחאמ 1  הלעי חעכ

 עיגהל לוכי אל 1 .1,3,5,7,9 םיכרעה תא 1  לבקי הלא
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 ללכ האר) 10-ל רתויב בורקה אוהש 9 ךרעב רצעי ןכלו 10 ךרעל

 .(ןלהל 6

 .2כ8 -ב שומישל םיללכ

 הדוקפ תויהל תבייח 90 לש חוטב הנושארה הדוקפה 1

 וא זאצעמסמפ תזאאשץקא היהתש רוסא רמולכ ,עוצבל

 .המוד והשמ

 ,רחא 2 | לש חוט ךותב 26 | לש חוט סינכהל רתומ (2

 ] הרוצב וא ] הרוצב קר םלוא

 8 100 8 < 5 :אמגודל

0 >=1 3 8 

 ווא

100 - - - 

 ע8 30 1= 0

 עכק 30 1< 5

- - - - 30 
 ;ּ 5 הרוצב ינש חוט ךותב דחא חוט סינכהל רוסא

 ינשה ךותב דחא םיחוט לש המלש תשר רוציל רתומ השעמל

 :אמגודב ומכ
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 תחא היהת לש חוטב הנורחאה הדוקפהש רוסא | (\3

 תואבהמ

 בשוחמ וא טושפ 00 7

 יגול וא לטמתירא 1[

7 
 ו

 ת0תא4ד

 םאע

 תעפצטתא

2 

 טרפ) 2 לש חוטב הנורחא תויהל וזכ הדוקפ הכירצ תאז לכב םא

 התוא םושרל רשפא (תינכתה ףוסב קר העיפומה עת  הדוקפל

 .00אע1אטש הדוקפב חוטה תא םיסלו המוקמב

 ךישמהל בשחמל תרמוא איה .רבד םוש תעצבמ הניא וז הדוקפ

 גוסמ תודוקפ תסנכה רשפאל ידכ קר הרצונ איהו תינכתה עוציבב

 .שסא8 לש חוט ףוסב 7 יבוש

 יקוח וניא אבה חוטה :אמגוד

 עק 100 א < 5

 100 1 (א(א). 00)1/2.0 2 0

 .בשחמה י"ע עצבתי אלו

 תויהל בייח ןוקיתה

 עפ 100 א =< 5

 זפ (א(א) . 07)1/1.0 17 0

 100 6/[אעזאטע
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 .יקוח חוטה ןכלו חוטב הנורחא הניא 18 -ה תדוקפ תעכ

 ןכו) 3  הנתשמב שמתשהל רתומ ע) לש חוטה ךותב (4

 .ותונשל רוסא םלוא (םינתשמ םה םא גֶו בכ 3 -ב

 :אמגודל

 כ% 5 1-2 א

 זש (01.50.3) 2 = פ רתומ , 1 הנתשמב שומיש

 * = א רתומ , א | הנתשמב שומיש

 1 5 רוסא , 1 לש יונש

 2686 א רוסא , 6 לש יונש
4 

. 

 5 ססאצזנאטש

 ,שקובמכ םימעפ רפסמ עכ0  -ה לש חוטה לע רוזחל תנמ לע (5

 ע0  הדוקפה ךרד חוטה ךותל סנכיהל שי

 : .תיקוח אל איה האבה אמגודבכ הסינכ

2 0 3 

 םנ 50 1= 2

3-7 - 

. 

50 7 - - 

 ץופקל רשפא ), 7 לש חוט ךותב םיאצמנ רשאכ ,תאז תמועל

 .עצבתהל חוטה ךישממ וזכ הציפק רחאל .הרזחב רוזחלו הצוחה
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 ע6 5 1= 0 :אמגוד
. 

1 

0 | 20 ₪0 

-- -0- 10 

 5 ספאצזנאטש

30 -- - 

7 0 

 אלו תמג3 לש תוציפקב תגָו -מ הלוע 1  הנתשמה (6

 בורקה ךרעל 1  עיגי הזכ הרקמב . = -ל עיגהל לוכי דימת

 .עיגהל לוכי אוה וילא ( תמָכ -מ ןטקו) כ -ל רתויב

 עכ6 138 = 5 :אמגודל

 .1 ,6 ,11 םיכרעה תא לבקי <

 עכ2 הדוקפב שומישל תואמגוד

 אוצמל שי . צ הנתשמ ךותב םירפסמ 20 לש הרוש הנותנ (1

 ןושארה רפסמה םע ופילחהלו 20-ה ןיבמ רתויב ןטקה רפסמה תא

 םוקמל ילמינימה רפסמה תא ריבעהל שי - תורחא םילמב .םהיניבמ

 .םירחא םירפסמ לש תומוקמה תא ףילחהל ילוא ךכ ידכ ךותו ןושארה

 היהת תינכתה

 סזא:פאפז6א צץ (20)

 ץ686 %

0 752 30 0 

 זפת (ץ (1₪.)1.צ (1)) 02 דק 0

 שץ = לק (1)



5 

 צ (1)=צ ₪)

 ץ 0)-ַצ
 30 6 איזאזנפ

 ולב

 פםאע

 רפסמה םע םיושומ ,...,)2(  ל (20) םירפסמה :רבסה

 + (1) ןושארה רפסמה םא . "יגול 18 "  י"ע )1(%  ןושארה

 30 הדוקפל םיכלוה יזא צץ (1 ) יחכונה רפסמהמ (הוש וא) ןטק

 תללחתל תיטמוטוא םירזוח הנממו ( 28 -ה לש חוטה ףוסל רמולכ)

 . ₪8 -ה

 +( 1 ) לחכונה רפסמהמ לודג + (1) ןושארה רפסמה םא

 הפלחהה .ןושארה השענ םהיניבמ ןטקהו ,םיפלחומ םירפסמה ינש יזא

 תודוקפה תשולש י"ע תישענ

 ך5צ(ע

 צ ()=צ ())

1=() 7 
 .םייניב הנתשמ לש דיקפת ןאכ אלממה 7 הנתשמב תושמתשמה

 ןושארה םוקמבש םיחוטב 30 הדוקפל םיעיגמ רשאכ ,הרקמ לכב

 לכ םות רחאל .וושוהש םירפסמה ינש ןיבמ ןטקה רפסמה אצמנ

 .םלוכמ רתויב ןטקה רפסמה אצמנ ןושארה םוקמבש םיחוטב ,תואושהה

 םתוא ןיימל שי . %  הנתשמ ךותב םירפסמ 20 לש הרוש הנותנ (2

 .הלוע רדסב

 איה תינכתה

9 =1 30 6 

[1 
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0 = 7 30 0 

 זפ (ץ (ז). 1.5 ,ץ(1))/₪ 0

 ךץ =צ()

 צ(=% ()

 +צ (1)<צ

 30 סא זאטמ

50 

 פאעכ

 .ינשה ךותב דחא , 20 לש םיחוט ינש הליכמ תינכתה :רבסה

 אלא תמדוקה אמגודבש 24  -ל ותרוצב ההז םהיניבמ ימינפה

 לנוצחה 20 -ה לש ןושארה בלשב .1 םוקמב 1  בותכ הפש

 הזל ההז היהי ימינפה 28 | -ה ןכלו 1 ךרעה תא 1  לבקי

 .תמדוקה אמגודבש

 ילמינימה רפסמה תרבעה ןכל היהת ימינפה כ |-ה תלועפ

 .ןושארה םוקמל

 2 ךרעה תא 1 לבקי ינוצחה 0 |-ה לש ינשה בלשב

 | .האבה הרוצה תא לבקי ימינפה 2[ -ה ןכלו

 עפ 30 7 < 0

 זע (ץ(2), 15 ,(1)) 6 5 0

 שץ = (2)

 ץ () =צ (ז)

 ד ]=

 30 א זאטע

 תומוקמב םירפסמה תא קודביש תינכת לש עטק היהי הז רמולכ

 .ינשה םוקמל םהיניבמ ילמינימה תא ריבעיו +, ..0
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 רפסמה ישילשה םוקמל רובעי ע8 | -ה לש ישילשה בלשב

 .םינורחאה 18 ןיבמ ילמינימה אוהש

 אוה ילמינימהש ךכ םירפסמה 20 לש ןוימ םיגישמ וזכ הרוצב

 .םירשעה םוקמב ילמיסקמהו ןושארה םוקמב

 לבקמ 3%  רשאכ / 9 - 2 לוטבה תא בשחל שי (3

 הנתשמ ךותל תואצותה 11 תא סינכהלו 2 2.1 3...2.2 םיכרעה תא

 .תומוקמ 11 לעב צ

 איה תלינכתה

 םזאאפזקא צ (11)

 עכ8 10 = 0

1 

 א = 0.

 10 צ 6 - 19)= (9 - א 4% 2)*%% .5

 2 = 1 | הדוקפה 20 ,30...21 םיכרעה תא לבקמ 1 :רבסה

 20. , 1. .4 םיכרעה תא לבקי 2% -ש ךכל תמרוג

 % -ב ויהי רבד לש ופוסבש ךכל תמרוג א = 04 הדוקפה

 .םייוצרה םיכרעה םהש 2. 2.1 2.2 ... 3. םיכרעה

 ךותל אלו צ(1 - 19) ךותל םיסינכמ בושיחה תואצות תא

 ליכמ +צ  וליאו 30 דע 20-מ הלוע 1 -ש ןויכמ הזו צ(1)

 ך -19 סקדעאה .- ץ+(1) + (2)-- %צ (11) םיטנמלאה תא

 .היוצרה האצותל ןכל איבמו 11 דע 1-מ הנתשמ

 תוציפקב ןטק הנתשמה ובש בותכל םיצור רשאכ (4

 אמגודל ,הדיחי הדוקפ תפסוה י"ע תאז גישהל רשפא (לודגל םוקמב)
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 ע8 7 1= 0

 11 < גג -1

 .1 לש תוציפקב 1 דע 10-מ דריש הנתשמ אוה 1

 :םיליגרת

 בותכל צ (100) , \/ (100) םינתשמ ינש םינותנ (1

 ארקנ הז לדוג 7-צ (1) ש (ע) תא בשחתש תינכת

 .צלצר רט םירוטקוה לש תירלקסה הלפכמה

 סינכתש תינכת בותכל 4 (3,7) , 3 (3,7) םינתשמה םינותנ (2

 1(420 ) + 1(2 1 )םוכסה תא 1(4 1 ) ךותל

 48, 3  תוצירטמה רובח תארקנ וז הלועפ

 בותכל 4 (5,6) , 3 (6,8) , 6 (5,8) םינתשמה םינותנ (3
5 

 2-2( א )+ 2(, 1) תא 6( 1 1 ) ךותל סינכתש תינכת
 <=ו

 . 4, 3 תוצירטמה לפכ תארקנ וז הלועפ
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 ל קרפ
 טלפ - טלק

 . דחא ףתושמ הנכמ תולעב ןה וישכע דע ודמלנש תודוקפה לכ

 ןעוציב .בשחמה ךותב תועצובמה תודוקפ ,תוימינפ תודוקפ ןה הלא

 .בשחמל ביבסמ רבד הנשמ וניא הלא תודוקפ לש ןעוציב יא וא

 ,תוינוציח הנייהתש תודוקפ ,תופסונ תודוקפב ךרוצ ןכל שי

 ןיב רשקה .וביבס השענש המל בשחמה ןיב הנרשקתש רמולכ

 בשחמה ךותל ץוחבמ םינותנ תאירקב אטבתמ ינוצחה םלועל בשחמה

 .הצוחה בשחמהמ תואצות תספדהבו

 .תעשאבשכ עתזאצ | תודוקפה יתש תועצמאב עצבתמ הז רשק

 םינותנה תשגה תרוצ) ץוחבמ םינותנ תארוק םעאע הדוקפה

 .תלנכתה לש םינתשמ ךותל םתוא הסינכמו (9 קרפב ראותת תינכתל

 תינכתהמ םינתשמ לש םהיכרע תא הסיפדמ ₪91א7  הדוקפה

 .תורתוכ סיפדהל םג הלוכיו

 איה תודוקפה לש תיללכה הרוצה

 תפאשכ ם, 6%

 עתזאע מם %

 27 תדוקפ תארקנה הדוקפ לש יוהז רפסמ איה ם

 .ןלהל ראותתשו

 המישר ,םיקיספ י"ע םידרפומה םינתשמ לש המישר איה %

 .ימינפ 18 | לולכל הלוכיה

 תפבגככ ,% :תואמגוד

 ןתינכתהש) םינותנ סיטרכמ םירפסמ השולש תארוקה הדוקפ וז
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 הנתשמל ןושארה תא הסינכמ ,(תינכתה םע דחי ותוא קפסל בייח

 >  הנתשמל ישילשה תאו 1  הנתשמל ינשה תא , 4

 םירפסמה 23 1 % םינתשמב ויהי הדוקפה עוצב רחאל

 .םלעי ,םדוק םהב היהש המ לכו ,םישדחה

 תדוקפ תויהל תבייחו 4, 1% אוה 118% --ה וז אמגודב

 .5 הרפסמש תתאובד

 קתזאע 13, א: (3) 1, 2 הדוקפה

 /(3) הנתשמה תא (13 רפסמ 471/202% | יפל) הסיפדמ

 תאו ַ הנתשמה תא ,( א[ הנתשמה לש ישילשה טנמלאה)

 2 | הנתשמה

 .םינתשמ ךותל קרו ךא תישענ ץוחבמ םינותנ תאירקש ןיבהל בושח

 הרוצב וא םינתשמ ךותמ וא תושעיהל הלוכי הצוחה תואצות תספדה

 .( 11 טמרופ לע ףיעסב טוריפב רבסוי הז רבד) תורתוכ תספדה לש

 0 סינכהל רשפא תעאבכ עתזאצ תודוקפה ךותל

 תואבה תואמגודה תוארמש יפכ ימינפ

 תמגכ 77 (ב () 1= 13)

 תומוקמה תשולשל וסנכויש םירפסמ השולש וארקי ןאכ

 43  הנתשמב .םינושארה

 סתזאע 8.2, (א (1), 1 = 2,4), (15)

 .2 2(8) א(3) א(4) א(15) (רדסה יפל) וספדוי ןאכ

 ,םינתשמ לש המישר ליכמ ,םיירגוס ךותב רוגס ימינפה 20 -ה

 ומכ | 1, = תו, מכ, תב הרוצהמ יוטב כ"חאו קיספ כ"חא

 .ליגרה 208  -ב

 תסבכ 5, (4 ₪, 5 2, 6 (, 1= 04 2) :אמגוד

 (ןימיל לאמשמ) םיאבה םינתשמה ךותל וארקי םינותנה
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4 )1( 2)1( 6)1( 4)3( 3)3( 6)3( - - - 

---4)9( 2)9( 6)09( 

 קתזאצ 1, (8(, 1= 1,2), (א(1) 1= 5, 6) :אמגוד

 םדוק .ינשהמ דחא םידרפומה םיימינפ 20  ינש םימייק ןאכ

 םירפסמה .ינשה לכ כ"חאו ןושארה 26 ה לכ עצבתמ'

 1(4) 2(4) 5(8) 6(4) (ןימיל לאמשמ) ויהי וספדויש

 .ינשה ךותב דחא םיאצמנה םיימינפ 28  המכ םג ונכתי

 קיספ כ"חא ,םינתשמ לש המישר ליכמ ןושארה 20/8  -ה

 .ע= 1תֶו, תגכ, מב כ"חאו

 עט בוש םושרל רשפא המישרבש םינתשמהמ דחא םוקמב

 .ינש ימינפ

 תמגש 2, (ג ()) (01(5), 7 =1, 2), 1,)001 = 1, 3) :אמגוד

 םירפסמהו ימינפ 20 ךותב לכומ המישרבש ינשה הנתשמה

 (ןימיל לאמשמ) םיאבה םינתשמל וסנכוי ץוחבמ וארקיש

4)1( 5)11( 2)1,2( 6)1( 

4)2( 2)2,1( 3)2,2( 6)2( 

4)3( 2)3,1( 2)3,2( 6)3( 

 קתזאע 81 (( א (א,1).א = 1,2) = 1,3) :אמגוד

 םירפסמהו ינשה ךותב דחא ,םיימינפ ע6 ינש םימייק ןאכ

 םה וספדויש |

 א(1,1) א(2,1) א(1,2) א6,2) א(1,3) 2(, 3)

 שמתשהלו הנתשמ ךותל רפסמ אורקל רשפא 2₪4מת₪  הדוקפב

 .הדוקפה התואב רבכ הז הנתשמב

 תפאגס 20 (1=1)40 0 :אמגוד
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 כ"חאו א[ הנתשמה ךותל רפסמ םדוק םיארוק הדוקפ התואב

 .ימינפ ןפ] לש ןוילע לובג רותב הנתשמ ותואב םישמתשמ

 טמרופ

 תודומע וליאב בשחמל טרפל שי ,סיטרכמ םירפסמ םיארוק רשאכ

 ,םלש וניא אוה םאו ולש תורפסה רפסמ המ ,רפסמ לכ עיפומ סיטרכב

 .ליכמ אוה תינורשעה הדוקנה ירחא תורפס המכ

 רינה לע םוקמ הזיאב בשחמל טרפל שי םירפסמ םיסיפדמ רשאכ

 .ול שידקהל תורפס המכו רפסמ לכ סיפדהל

 הדוקפ .טמרופה תדוקפ י"ע בשחמל םינתנ הלאה םיטורפה לכ

 ףסוא הווהמ איה אלא ,יהשלכ הלועפ לש העוציבל תמרוג הניא וז

 ןכיהמ וא סיפדהל ךיאו הפיא ,בשחמל תויצקיפיצפס לש ,םיטורפ לש

 .עוציבל ןניאש תודוקפה ןיב וז הדוקפ םג תבשחנ ןכל .אורקל המכו

 הרוצב םינותנ סיטרכ לע םיבקונמ םירפסמ השולש :אמגוד

 ן - 47 7

 הפיא שחנל לגוסמ וניא אוה ,בשחמל הז סיטרכ םישיגמ רשאכ

 רמול לשמל רשפא .תאז ול טרפל שי ןכלו רפסמ לכ רמגנו ליחתמ

 תומוקמ הנומש וכרא ,סיטרכה תליחתמ ליחתמ ןושארה רפסמהש ול

 ןמיסו הדוקנה) תינורשעה הדוקנה ירחא תורפס שולש ליכמ אוהו

 ירחא דימ ליחתמ ינשה רפסמה .(תומוקמה תריפסב םיללכנ סונימה

 הדוקנה ירחא תורפס יתש לעב אוהו תומוקמ השש וכרא ,ןושארה

 לש הזל ההז והנבמו ינשה רחאל דימ ליחתמ ישילשה .תינורשעה

 .ינשה

 בשחמה ארוק התרזעבו טמרופה תדוקפב תללכנ וז היצמרופניא

 סיטרכהמ - 123.456 137.89 102.51 םירפסמה תשולש תא

 .םימיאתמה םינתשמל םתוא סינכמו



43 

 איה הדוקפה לש תיללכה הרוצה

 ב ת0תעוגצ (הדש ,הדש , ... ,הדש)
 תודשמ בכרומ טמרופה ,(עיפוהל ביח) יוהז רפסמ אוה - מ

 .םיירגוסב םירוגסו םיקיספ י"ע םידרפומה

 :טרפמ אוהו סיפדהל וא אורקל םיצור ותוא רפסמל סחיתמ הדש לכ

 .ישממ וא םלש רפסמה םאה (א

 ביצקהל שיש וא סיטרכה לע ספות אוהש תומוקמה רפסמ המ (ב

 .הספדהה רינ לע ול

 .תינורשעה הדוקנה ירחא םה הלא תומוקמ ןיבמ המכ (ג

 1  הדש

 .יבויח םלש רפסמ = רשאכ ןש - תיללכה ותרוצ

 ספותו םלש אוה ,(ספדוי וא) ארקיש אבה רפסמה - ותועמשמ

 אורקל שי -168 רפסמה תא - אמגודל .ןמיסה ללוכ תומוקמ יש

 . 4 טמרופב (סיפדהל וא)

 הרוצב םיבקונמ םירפסמ השולש וילעו םינותנ סיטרכ :אמגוד

 ו

 תודוקפה יתש

 תמפאכ 8%

 5 | ע0תאוהד (14,11,12)

 סנכי 1  הנתשמל ,בשחמה ךותל ארקי סיטרכהש ךכל םורגת

 .6 -< הנתשמלו 5 סנכי 1 הנתשמל ,1234 רפסמה

 :םיאבה םיבלשב בשחמה ""ע תועצובמ הלא תודוקפ

 .סיטרכה תאירקל תמרוג ₪8  הדוקפה (1

 לאכ 5 רפסמ הדוקפ לא סחיתי בשחמהש ךכל םרוג 5 רפסמה (2

 .ןימיל לאמשמ טמרופה לע רובעל ליחתיו טמרופ
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 לש ןכותה תא בשחמה חקי ןכלו 4 אוה ןושארה הדשה (3

 הנתשמל ותוא סינכ"ו סיטרכה לע תונושארה תודומעה עברא

 .המישרב 1  ןושארה

 לש ןכותה תא בשחמה חקי ןכלו 11 | >אוה ינשה הדשה (4

 ינשה הנתשמל ותוא סינכיו סיטרכב (תישלמחה) האבה הדומעה

 .המישרב 1

 לש ןכותה תא בשחמה חקי ןכלו 12 | אוה לשילשה הדשה 65

 ותוא סינכיו סיטרכב (תיעיבשו תישש) תואבה תודומעה יתש

 .המלשרב 5 ישילשה הנתשמל

 ףוס ןיצמה) טמרופה לש ינמיה רגוסל בשחמה עיגמ הז בלשב 66

 . תשא  הדוקפב םינתשמה תמילשר ףוסל ןכו (טמרופ

 ,האלרקה תדוקפ לש העוציב רמגנש בשחמל ןמסמ הז רבד

 .תינכתב האבה הדוקפל רבוע אוהו

 2  הדש

 םימלש יש 4 רשאכ רש .4 - תיללכה ותרוצ

 .<>4> ס םימיקמה םייבויח

 ש  וכרא ,ישממ אוה (ספדוי וא) ארקיש אבה רפסמה - ותועמשמ

 .תינורשעה הדוקנה ירחא תורפס 6 ליכמ אוהו תומוקמ

 .תינורשע הדוקנו ןמיס לולכל םילוכי תומוקמה ש

 בקונמ וילעש םינותנ סיטרכ :אמגודל

 יש - 4

 תודוקפה יתש

 תפאכ 2

 17 תסתאגצ (ע 6.3,ע 5.1 ע4.0)

 ,14.547 ישממה רפסמה סנכי 3%  הנתשמה ךותלש ןכל ומרגי

 .4444.  סנכי 2  ךותלו - 31.5 סנכי 'צ  ךותל
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 עיפוהל תביח אל ( 2 3.0 הדשב ומכ) 6 =ס רשאכ :הרעה

 רפסמכ סיטרכה לע בקונמ תויהל לוכי רפסמה .תינורשעה הדוקנה

 אוהש ךכל תמרוג 3?  טמרופב ותאלרק םלוא ,(הדוקנה אלל) םלש

 .(הדוקנה ?רחא תורפס ול ןיאש) ישממ רפסמכ הנתשמה ךותל סנכי

 םיבלשל םיהז ויהי וז הרקמב בשחמה לש הדובעה לבלש

 .םדוקמ וראוחש

 שדה  >

 .לבויח םלש ש רשאכ , ש א תיללכה ותרוצ

 .תומוקמ ש לע גוליד - ותועמשמ

 לע בשחמה גלדי ,האירק לש טמרופב הז הדש עיפומ רשאכ

 .םתוא ארקי אלו סםיטרכב םימיאתמה תומוקמה

 ש בשחמה ריאשי ,הספדה לש טמרופב עיפומ אוה רשאכ

 .םשמ סיפדהל ךישמיו הספדהה תרושב םיקלר תומוקמ

 בקונמ וילעש םינותנ סיטרכ :אמגוד

 ו

 תודוקפה יתש

 תפאפכ א

 20 עקתאגד (ע 5.2.1%, ע5.0 3%, 12 1א,1)

 םלרפסמהש ךכל הנמורגת

1 15 1 - 7 

 0 ה 1 א םינתשמל וסנכי

 המאתהב

 :הז הרקמב ויהי בשחמה לש הדובעה יבלש

 .סיטרכה תאירקל תמרוג 8842 הלמה ו

 20 רפסמ הדוקפ לא סחיתי בשחמהש ךכל םרוג 20 רפסמה (2

 .טמרופ לאכ

.. 



3 

)4 

65 

)6 

7 

8 

9 

)10 
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 תודומעב רפסמהש ךכל םרוג 2 5.2  ןושארה הדשה

 .62  ןושארה הנתשמל סנכ*ל סיטרכב 5

 האבה הדומעה לע גוללדל םרוג 1% לנשה הדשה

 .סיטרכב (6 הדומע)

 שמח לש ןכותבש ךכל םרוג א 5,0 ישילשה הדשה

 . ₪ ינשה הנתשמל סנכי (7-11 תודומע) תואבה תודומעה

 12-14 תודומע לע גולידל םרוג 3 % יעיברה הדשה

 .(םש תובקונמה תויתואה תא ארוק וניא בשחמה)

 תודומע לש ןכותה תסנכהל םרוג ]1 2 ישימחה הדשה

 .1- הנתשמל 6

 בקונמ הב) 17 הדומע לע גולידל םרוג 1 א | ישישה הדשה

 .(סונימ ןמיס

 18 הדומע" לש ןכותה תסנכהל םרוג 11 לעיבשה הדשה

 ,א  הנתשמל

 תמישר ףוסל םגו טמרופה לש ינמיה רגוסל בשחמה עיגמ תעכ

 .האלרקה תלועפ םויסל םרוג הז רבד .םינתשמה

 .םהיניב םיחור םע םיספדומ תמדוקה אמגודהמ םינתשמה :אמגוד

 הנליהת תודוקפה

 עכתזא*פ א

 30  ע0תאגד (1 0 ע5.2 1%, ע4.0.1%8,12, א, 11)

 .דחא חור שי ולש לאמש דצמשכ ספדומ םירפסמהמ דחא לכ

 תיארנ הספדהה תרוש

1 "013.47 

 .רינה לע קיר םוקמ ושורפ 0  רשאכ

 רחאמ םלוא 0 טמרופב ארקנ 2 הנתשמה :הרעה

 לע תומוקמ העברא םיקיפסמש ירה ,הדוקנה ירחא תורפס ליכמ וניאו

 ₪ 4,0 טמרופב וסיפדהל רשפא ןכל .וסיפדהל ידכב רלנה
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 וכ הדש

 םימלש שש 4 רשאכ ₪ ש.84 | - תיללכה ותרוצ

 .שלק 6 ל ס םלמיקמה ם"יבויח

 ש וכרא ,ישממ רפסמ אוה (ספדוי וא) ארקיש אבה רפסמה - ותועמשמ

 .ךירעמ תרזעב םושר אוהו הדוקנה ירחא תורפס 6 ליכמ אוה ,תומוקמ

 רפסמה תא אורקל שי :אמגודל

3 .... 0.00 - 
 שש מ

 , 2 65.62 טמרופב ותוא אורקלו סיטרכ לע ותוא בקנל רשפא

 ותוא בקנל חונ רתוי ירה ,םיספא ןה וב תורפסה בורו רחאמ םלוא

 טמרופב ותוא אורקלו - 0.5713 ₪- 58 הרוצב סיטרכה לע

 רצ /- 1ו.4]
 .--- 58 ושורפ - 0.5713 ₪ - 8 ביתכה

 תואה וירחאש ישממ רפסמ סיטרכה לע אוצמל הפצמ 5  טמרופ

 .ינורשע ךירעמ הירחאו ש

 לש יללכה ךרואה תא ש ןמסמ ₪  טמרופ לש הרקמב

 תורפסה רפסמ תא ןמסמ 8  .ךירעמהו ₪  תואה ללוכ ,רפסמה

 . 125 תואה תא וא ךירעמה תא ללוכ וניאו הדוקנה ירחאש

 םינטק וא דואמ םילודג םירפסמב שומישל חונ ₪ טמרופ

 .םיספא ןה םהיתורפס בורש ,דואמ

 .םיירפסמ תודש לש תונוכת

 םישמשמ רמולכ ,םיירפסמ סה 1 ע רע תודשה תשולש

 .תואבה תונוכתה ילעב םהו םירפסמ תספדהו תאירקל
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 ןמיס ,תורפס ליכהל סיטרכה לוכי ,סיטרכמ רפסמ לש האירקב (]

 סיטרכהש הרקמב . 12  תואה וא (ישממ רפסמ לש הרקמב) הדוקנ ןכו

 .תלנכתה עוצב תא קיספיו האיגש לע בשחמה עידוי ,רחא והשמ ליכמ

 (3 4 4 .בקונמ ובו סיטרכ :אמגודל

 הז סיטרכ אורקל ןויסנ

 .רוצעלו האיגש לע עידול בשחמהש ךכל םורגי , 4 טמרופב

 .םיספאל םייטנלויוקא סיטרכה לע םיקיר תומוקמ (2

 1 1 בוקינה :אמגודל

 .1 רפסמה רותב 1 3 טמרופב ארקי

 לש וכראמ לודג תויהל ,רפסמל בצקומה הדשה לולע ,הספדהב (3

 לאמש דצו הדשה לש ןימי דצב רפסמה ספדוי הז הרקמב .רפסמה

 .קיר ראשי ולש

 2 =< 4 :אמגודל

 תצא 2

 2- ע0תאעו41 (ת 7.1)

 טמרופה וללאו תומוקמ השמח קר ותספדהל שרוד 2 רפסמה

 ולש לאמש דצמשכ רפסמה ספדוי ןכל .תומוקמ העבש ול ביצקמ

 . סס - 13.4 .םיקיר תומוקמ ינש

 בכוכ ספדוי ,רפסהמ לש וכראמ ןטק ,רפסמל בצקומה הדשה םא (4

 תורפסב ואלומי הדשב תומוקמה רתיו הדשה לש לאמש דצב *

 .תומיאתמה

 2 = 5 :אמגודל

 תנא 2

 3 ת0תאהד (ע 4.1)

 %4.5  ספדוי
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 תורפסה לכ תא סיפדהל ךרוצ ןיא ישממ הנתשמ לש הספדהב 65

 סיפדמ בשחמה זאו ןהמ קלח קר סיפדהל רשפא .הדוקנה ירחאש

 .לגועמ אוהשכ רפסמה תא

 2 = 4 :אמגודל

 תנא 2

 4 עת/תאד (ע 5.2)
 .24.79 רפסמה ספדוי

 הדוקנה ירחא תורפס רתוי סיפדהל םישקבמ תאז תמועל םא

 .םיספא וספדוי ,רפסמל שי רשאמ

 2 = 7 :אמגודל

 תא 2

 4 ע/תאוגצ (ע 5.2)

 .70 ספדוי

 לע םיבושיח תעצבמ ,םינותנ יסיטרכ ינש תארוקה תינכת :אמגוד

 .תואצות הסיפדמו הארקש םינותנה

 תפאככ

5 + 42 = 0 

 כ < +2

 ם50/ כ

 תעמעאכתכ 1

1 11 

 12 1%נ

 קפזאצ 74,562,

 7- ק0תאוגד (ע 6.2, ע 6.2, עת 77.2, ע 10.2, 26.4)
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 סתדחת 8-7, 5

 8 תעקתאעצד (14, 14, 16, 18)

5 

 5 תטתאבד 613, 13)

 3  תקתאוגד (ש 5.2, 4% ע 5,2)

 םאעכ

 :תורעה

 תפא כ/קת1אש | תדוקפ דיל אובל תביח הניא טמרופה תדוקפ (1

 .תינכתב אוהש םוקמ לכב עיפוהל הלוכי אלא ,המיאתמה

 הנושארה םעפב בשחמה עיגמ ,תינכתה עוציב ךלהמב ,רשאכ (2

 םינותנה סיטרכ תא ארקי אוה ,יהשלכ 2₪4מ  תדוקפל

 ,יהשלכ 23₪4מ2 תדוקפל הינשה םעפב עיגמ אוה רשאכ .ןושארה

 ."וכו ינשה םינותנה סיטרכ תא ארקי אוה

 תעסגכ 3,484,  הדוקפל םדוק בשחמה עיגה הנורחאה אמגודב

 הז סיטרכ .3 טמרופ יפל ןושארה םינותנה סיטרכ תא ארק ןכלו

 ינשהו 1-5 תודומעב ןושארה ,םיישממ םירפסמ ינש ליכהל ןכל בייח

 םירטקרק ליכהל סיטרכה לוכי תודומעה ראשב .10-14 תודומעב

 .םהשלכ

 איה בשחמה שגופש הינשה 3241 |-ה תדוקפ

 לנשה םינותנה סיטרכ תא ארקי אוה ןכלו תעגכ 71

 םירפסמ ינש ליכהל ןכל בייח הז סיטרכ .5 רפסמ טמרופ יפל

 תודומעה ראש . 4-6 תודומעב ינשהו 1-3 תודומעב ןושארה ,םימלש

 .םהשלכ םירטקרק ליכהל תולוכי

 איה ₪82  תודוקפ המכ עדוי ,תינכתה תא בתכש ןתינכתה



51 

 הינש עיגמ אוה וזיאל ,הנושאר בשחמה עיגמ ןהמ וזיאל ,הליכמ

 לעו תינכתה ארקת םינותנ יסיטרכ המכ ןתינכתה עדוי ןאכמ .*וכו

 ,תורחא םילמב .סלטרכ לכ ארקי ₪81 | תדוקפ וזיא ידי

 ,םינותנה יסיטרכמ דחא לכ תינכתה תארוק טמרופ הזיאב עדוי ןתינכתה

 ויפל טמרופל םיאתי םהמ דחא לכש ךכ םיסיטרכה תא ןיכהל וילעו

 תדוקפ רפסמ תא בקנל ךרוצ ןיא םינותנה סיטרכ לע .ארקנ אוה

 רבד לכוא | 32₪4תע -ה תדוקפ רפסמ תא וא ,המיאתמה טמרופה

 לפל תאזו ,םינותנה תא קר בקנל שי םינותנה סיטרכ לע .רחא

 .סיטרכה ארקי וב טמרופה

 שי ( 35 %, 1 3 ) טמרופה יפל ארקנ םינותנ סיטרכ םא

 .36-38 תודומעב רפסמה תא וב בקנל

 אוה ויפל טמרופל םינותנה סיטרכ תא םיאתהל שי הרקמ לכב

 הדומעמ וא 1 הדומעמ סיטרכה תא בקנל ליחתהל ךרוצ ןיא .ארקנ

 .תרחא הדומע לכמ וא 7

 עת הדש

 ,יבויח םלש ש רשאכ ש 8 3] ... %ש תיללכה ותרוצ

 .(קנלב ללוכ) םהשלכ םירטקרק 31 ...

 .4 1 .ןפ 5 3 ב 2 6 :אמגוד

 לע וספדוי 11  ירחא םיעיפומה םירטקרקה יש :תועמשמה

 .םהש תומכ רינה

 לכ ותרזעב סיפדהל רשפא .תורתוכ תספדהל שמשמ הז הדש

 םיפדהל רשפא יא יכ ירפסמ הדש וניא אוה םלוא ,אוהש רטקרק

 .םינתשמ לש םיכרע ותרזעב
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 5 = 41. :אמגוד

 קתזאלצ 1, 5

 1 ע0תאגצ (3עםמא =, ת72.0)

 .םא = 5 ספדוי

 הזו 11  ירחאש םירטקרקה ןיב רפסנ קנלב םגש ךכל בל םישל שי

 תובישח ןיאש םירמואה הפשה לש הביתכה יקחל ללכה ןמ אצוי

 . םיקנלבל

 .(082218₪6 60ת6201) רינה לע הרוש תזזה

 .השדח הרוש תליחתמ סיפדהל הליחתמ שתזאצ תדוקפ לכ

 וא ,תמדוקל תיחכונה הרושה ןיב לופכ חור ריאשהל םיצור םיתעל

 .שדח ףד תליחתב תיחכונה הרושה תא סיפדהל םיצור

 תאז םיעצבמו ,ךכ םשל הפשב תודחוימ תודוקפ תומייק אל

 תספדה ינפל ריאשהל חור הזיא בשחמל רמואה רבדה .ןיפיקעב

 .וז הרוש לש ןושארה רטקרקה אוה ,תיחכונה הרושה

 שרפמ בשחמהו ספדומ וניא הרוש לכ לש ןושארה רטקרקה

 .תמדוקה הרושהמ וז הרוש לש קחרמה המ תרמואה הארוהכ ותוא

 .תויורשפא עברא תומייק

 הרושה ןיב חור היהי אל הז הרקמב .+  אוה ןושארה רטקרקה 6

 .תמדוקה הרושל תיחכונה

 ןיב ליגר חור היהי הז הרקמב .קנלב אוה ןושארה רטקרקב (2

 .תמדוקהו תיחכונה הרושה

 ןיב לופכ חור היהי הז הרקמב .ספא אוה ןושארה רטקרקה 3

 .תמדוקהו תיחכונה הרושה
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 תיחכונה הרושה ספדות הז הרקמב .1 אוה ןושארה רטקרקה (4

 .הקיר ראשית םדוקה דומעה תיראשו שדח דומע תליחתב

 גלדי ,וניוצש הלא תעבראמ הנוש הרושב ןושארה רטקרקה םא

 הז גולידו ,תלחכונה הרושה תספדה ינפל תורוש רפסמ לע בשחמה

 המכ לע תעדל ןיא רמולכ ,בשחמה לש "ובל תורירש" יפל עצובי

 .גלדי תורוש

 כתזאצ 4 :אמגוד

 4 - עת0תאגצ (8 ע1 א0עשסתמצ)

 ספדות אל 1 הרפסה .שדח דומע תליחתב אי ספדוי

 .שדח דומעל ץופקל הארוהכ התוא שרפמ בשחמהש ןויכמ

 2 | 1 :אמגוד

 קפזאעל 2
 1 עתקפתא1 (ע 5.1)

 שרפמ בשחמהש ןויכמ הז .שדח דומע תליחתב ס 3.1 ספדול

 .שדח דומעל ץופקל הארוהכ 1 הרפסה תא

 1 עתק (1א , עת 5.ג) אוה ןוכנה טמרופה

 בשחמל רמוא הזו הרושה תליחתב קנלב רצוי 1 3%  הדשה

 .תמדוקה הרושל וז הרוש ןיב ליגר חור ריאשהל

 ירמונ הדשב ליחתי אל הספדהל טמרופ לכש דיפקהל ןכל שי

 .( 3 הדש) תרתוכב וא ( %  הדש) חורב אלא

 ,הרושב סיפדהל רשפאש ילמיסכמה םירטקרקה רפסמ :הרעה

 .136 אוה הז רפסמ הטיסרבינואבש בשחמב .בשחמל בשחממ הנוש

 135 רתויה לכל םיראשנש ירה ספדומ וניא ילאמשה רטקרקהש ןויכמ

 לע בשחמה עידוי ,הזמ רתוי סיפדהל םיסנמ םא .הרושב תומוקמ

 .הדובעה תא קיספלו האיגש



54 

 (ת6ק601010ב /'86%02) הרזח םרוג

 עיפומה (תודש תצובק וא) הדש לע רוזחל החונ הרוצב רשפא

 .טמרופב

 (ש 6.1, עת 6.1, עת 6.1) טמרופה םוקמב

 .(3 ע 6.1) בותכל רשפא

 1% 2 | ימוה םרוג ארקנ 3 רפסמה

 (1א, ע2.0,13, 32, ע2.0,13, 3%, 15) טמרופה םוקמב

 (1א6, 222.0, 13, 3%), 15) בותכל רשפא
 לכ לע םיימעפ בשחמה רוזחי ןכלו 2 אוה הרזחה םרוג ןאכ

 . 15  הדשל ךישמי ןכמ רחאל קרו ,םיירגוסב םימושרה תודשה

 עלפוהל םהילע םלוא ,טמרופב הרזח ימרוג המכ תויהל םילוכי

 .לנשה ךותב דחא אלו ינשה ירחא דחא

 ע0תא147 (- -,3(- 70 7 -4 (- -) - -) בותכל רתומ

 ו( 2 /(ה ד 8.7 )כ * <) =6] בותכל רוסאו

 שדה דרוקר

 ,/ לוטנ וק י"ע טמרופב ןמוסמ שדח דרוקר

 .אבה סיטרכל רובעל ,האירקב - תועמשמה

 .האבה הרושה תליחתל רובעל ,הספדהב

 קתזאע 15, 1 :אמגוד

 15 ע0תאוגד (3צפ 2, 3, 21/18, 4.1, 4)
 תורוש יתש תב היהת הספדהה

4 = [= 

12.2 - 1 
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 :אמגוד

 תפאפ 3,צ תודוקפה יתש

 31 עספנ[ה'ד (2 ש 10.3 //2 ע 10.3)

 ,דחא סיטרכמ וארקי 4, 5 םינתחשמה יכרעש ךכל ומרגי

 .אבה סיטרכהמ וארקי 3, צ  םינתשמה יכרעו

 .טמרופה תדוקפ לש תופסונ תונוכת

 תבייח אל , 2 וא ₪  טמרופב םירפסמ םיארוק רשאכ 61

 . ש 6  יכרע םיעבוק הזכ הרקמב .סיטרכה לע הדוקנ עיפוהל

 [(1 בקונמ וללעו סיטרכ :אמגודל

 טמרופב ותוא אורקל רשפא

 .690.1 רותב ארקי אוה זאו 1

 .69.01 רותב ארקיל אוה 2.4.2 טמרופב

 .0.6901 רותב ארק*י אוה 2 4.4 טמרופב

 לש המוקימ ןיבל ש, 4 | יכרע ןיב המאתה יא תמייק רשאכ

 .הדוקנה לש המוקימ עבוק ,סיטרכה לע הדוקנה

 [ בקונמ ובו סיטרכ :אמגודל

 ע 5.2 טמרופב אורקל רשפא

 ע 5.3 טמרופב ותוא אורקל םג רשפא .69.01 רפסמה ארקי זאו

 .69.01 רפסמה ארקי םירקמה לכב -.וכו 2 5.5 וא

 תזאופא51קא 4 (10) םייק םא (2

 תסהס 3, (א(), 1= 1,10) הדוקפה זא

 בותכל רשפא הזכ הרקמב . 8 הנתשמה ךותל םירפסמ 10 ארקת

 .רבד ותוא השעת וז הדוקפו תעבע 3, 4
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 הנתשמ לש םיטנמלאה לכ ךותל אורקל םיצור רשאכ רמולכ

 .למינפה | )08 -ה לע רתול רשפא ,םיוסמ

 .המוד רבד םייק םידממ ינש לעב הנתשמ יבגל

 זאפ אפזנשא > (10, 3) םא :אמגודל

 תודוקפה יתש זא

 סתזאל 10,((א (ם), 1= 110 = 1,3)

 קתזאת 10%

 .תוהז ןה

 לכ תא הסיפדמ עתזאע 10% הדוקפה רמולכ

 םלימינפ 120 ינש תללוכ איה וליאכ 30  הנתשמה לש םיטנמלאה

 סקדניאה לע ,ינוצחהו ,ןושארה סקדניאה לע אוה ימינפה םהמש

 .ינשה

 .טמרופו טסיל ןיב רשקה

 םינתשמה תמישר לש הכרא ןיב המאתה "לא תמייק רשאכ

 .טסילה לש וכרא עבוק ,טמרופה לש וכרא ןיבו (115% )

 .טמרופה ףוסל בשחמה עיגי אל ,טמרופהמ רצק טסילה םא :א

 תפגע 164, 0 :אמגוד

 16 021 (2 23.1, ע 4.2, ע2,0)

 .תודש העברא ליכמ טמרופה וליאו םינתשמ השולש ליכמ טסילה

 :ןמקלדכ בשחמה לש הדובעה יבלש ויהי הז הרקמב

 .סיטרכ תאירקל תמרוג ₪4תע הלמה (1

 16 רפסמ הדוקפ לא סחיתי בשחמהש ךכל םרוג 16 רפסמה (2

 .טמרופ לאכ

 . 4,  םינתשמל ומאתוי 2 2 3.1 םינושארה תודשה ינש (3

 600  הנתשמל םאתוי ע 4.2 ישילשה הדשה
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 עיגמ , 6  הנתשמה ךותל םיאתמה רפסמה תאירק רחאל (4

 תלועפ רמג תא ול ןייצמ הזו םינתשמה תמישר ףוסל בשחמה

 .האירקה

 אל הז הדשו ע 2.0 יעיברה הדשל ןכל עיגי אל בשחמה

 .האירקה תלועפ לע עיפשי

 טלפ/טלקה תדוקפ תא בשחמה עצבי ,טמרופהמ ךורא טסילה םא :ב

 בשחמה עצבי וז הדוקנב .טמרופה ףוסל עיגיש דע הליגר הרוצב

 .תולועפ יתש

 רובעי וא שדח סיטרכ ארקי רמולכ) שדח דרוקרל רובעי (1

 .(השדח הרושל

 .טמרופה תליחתל רוזחי (2 !

 תלועפ תא עצבל בשחמה ךישמי הלא תולועפ עוצב רחאל

 .טסילב וראשנש םינתשמה לע טלפ/טלקה

 כתתאא % :אמגוד

 4 עקתא4אצ (1א, 13, 2 5 ע)

 .ןמקלדכ הז הרקמב ויהי בשחמה לש הדובעה יבלש
, 

 סיפדהל ליחתי בשחמהש ךכל תמרוג עקפתזאצ הלאה 1

 .השדח הרוש תליחתמ

 .טמרופ תדוקפ איה 4 רפסמ הדוקפש ושורפ 4 רפסמה (2

 תיחכונה הרושה ןיב חורהש ךכל םרוג 1% | הדשה (3

 .דיחי חור היהי ,תמדוקה הרושל

 תשולש יפל םיספדומ 1, 0 םינתשמה תשולש (4

 + 13 2 ; 1 תודשה

 אצומ אוה , 6 יעיברה הנתשמל עיגמ בשחמה רשאכ (5

 אוה .תולועפ יתש בשחמה עצבמ ןכל .רמגנ טמרופהש

 .השדח הרושל רבועו טמרופה תליחתל רזוח
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 טמרופה תללחתבש 1%  הדשה .הספדהב בשחמה ךישממ תעכ

 הדשה יפל ספדומ 1 הנתשמה .דיחי חור ריאשהל בוש רמוא

 .הספדהה תלועפ תרמגנ רמולכ ,םינתשמה תמלשר תרמגנ ןאכו 3

 ןושארה הדשה "פל ספדומ | יעלברה הנתשמהו רחאמ :הרעה

 הרוצהמ הספדה תדוקפ .םלש תויהל הז הנתשמ בייח , 13  אוהש

 הנתשמהו רחאמ האיגשל םורגת כתאזאע 4 ₪ םט

 , 13  ןושארה הדשה יפל ספדוי ,ישממ אוהש , ₪ יעיברה

 .םלש אוהש

 תפאס 5, ((ם(21), = 17) 1= 19) :אמגוד

 5 - ע0תאו4ד (7ע4.1)

 .תודש 7 קר טמרופה וליאו םינתשמ 63 טסילה ללוכ ןאכ

 :ויהי הלועפה יבלש

 ,טסילב םינושארה םינתשמה תעבש (1

(7 ,1 3 = = = (8 ,301 (1 ,51 
 .41 טמרופב וארקי

 .ךשמנ ןיידע טסילה םלוא טמרופה ףוסל בשחמה עיג* וז הדוקנב (2

 ארקיו טמרופה תליחתל רוזחי ,ףסונ סיטרכ בשחמה ארקי ןכל

 2(5, 1) 202, 2) = = - 2( 7) םיאבה םינתשמה תעבש ךותל

 .41 טמרופה יפל

 רחאמו ,םינתשמ העבש לש הצובק לכ יבגל רוזחי הז ךילהת (3

 העשת בשחמה ארקי כ"הסבש ירה הלאכ תוצובק עשת תומייקש

 .םיסיטרכ

 העשת ארקי בשחמהש ךכל םורגת וז האירק תדוקפ :םוכיסב

 וסנכוי הלא םירפסמ .םירפסמ העבש ארקי סיטרכ לכמו םיסיטרכ
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 ₪05 1) 2/1 2) - - - 50, 7) םינתשמל

 . ₪3 הנתשמה לש 1  -ה הרושל רמולכ

 םירפסמ לש הצירטמ תאירקל החונ הטלש ןכל הווהמ וזכ הדוקפ

 לע הצירטמה לש הרוש לכ םיבקנמ .םידממ ינש לעב הנתשמ ךותל

 םרפסמש םינותנ יסיטרכ תחא הדוקפ תרזעב םיארוקו ,םינותנ סיטרכ

 .הצירטמה תורוש רפסמל הוש



 8 קרפ

 (6גס כ שס עי הב 8 ) הנשמ תוינכת

 ךכ ,בושיח תדובע ךוסחל ידכ אב בשחמב שומישהש םשכ

 .תוינכת תביתכב הדובע ךוסחל לדכ אב הנשמ תוינכתב שומישה

 ףאוש ,םימעפ הברה עצבתהל ךירצ תינכתב םיוסמ עטק רשאכ

 ותוא לש ועוציב לע רוזחלו תחא םעפ קר עטקה תא בותכל ןתינכתה

 תרזעב עצבל םימעפל רשפא הזכ רבד .שרדנכ םימעפ רפסמ עטקה

 עטקה תא בותכל רתוי חונ םהב םירקמ שי םלוא ), 7 הדוקפה

 .הנשמ תינכת רותב

 .תויוז שולש לש םיסוניס בשחל םיצור הבש תינכת :אמגוד

 בושיחל תודוקפ לש תכרעמ בותכל אוה רתויב טושפה ןורתפה

 לכ סינכהלו ולא תודוקפ תכרעמ לש םיקתעה השולש רוציל ,סוניס

 ויהל םיקתעהה .סוניס לש בושיח שרדנ ובש תינכתב םוקמל קתעה

 .בשחל שי הלש סוניסה תאש תיוזה לש הכרעב קר הזמ הז םינוש

 טעמכ איה םלוא ,תויוז שולש לש הרקמל העורג הניא וז הטיש

 היהי הזכ הרקמב | .תויוז תואמ שולש לש הרקמל תירשפא יתלב

 םיקתעהו ,סוניס בשחמה עטקה לש םיקתעה תואמ שולש רוציל ךרוצ

 .ךרוצ אלל תינכתה תא וחפני הלא

 בשחמה תינכת לש עטק בותכל אוה הזכ הרקמל טושפה ןורתפה

 רותב בתכי הז עטק . 3%  הנתשמב אצמנ הכרעש תיוז לש סוניס

 ,סוניס בשחל שיש םעפ לכבש אוה רבד לש ושורפו הנשמ תינכת

 תינכתה , 8 הנתשמה ךותל המיאתמה תיוזה לש הכרע סנכוי

 תינכתל רוזחת הנשמה תינכתו בשוחי סוניסה ,הנשמה תינכחל ץופקת

 .הציפקה העצוב הנממש הדוקנל תישארה
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 תינכתל םיימעפ םיצפוק הנממש תינכת הארמ האבה המכסה

 לש סוניס ,הינשה םעפבו 1. לש סוניס בשוחמ הנושארה םעפב .הנשמ

 6.3 לש

 תישאר תינכת הנשמ תינכת

0 
<=1 

 עאפ

 .הציפקה העצוב הנממ הדוקנל םעפ לכב תרזוח הנשמה תינכת

 גוסהמ הנשמ תוינכת .הנשמ תוינכת לש םיגוס ינש םימייק

 ,ינשה גוסהמו ,( 5טסצסטטו8 ) תוניטור-בוס תוארקנ ןושארה

 .( תטתס610מ8 | ) תויצקנופ

 .הניטור-בוס

 תדחוימ הדוקפ תרזעב הילא םיצפוקש הנשמ תינכת יהוז

 . תארקנה

 תיללכה התרוצ

 641,1,  םש (רטמרפ,רטמרפ,- - -)

 041.1. םסש וא



2 

 וירחאו הניטורבוסה לש המש עיפומ | 6041,1, הלמה ירחא

 .םלרגוס םיפקומו םיקיספ *?"ע םידרפומ ,םירטמרפ עיפוהל םילוכי

 ,הדוקפב ןלוצ המשש הנ"טורבוסל ץופקי בשחמה :תועמשמה

 ,היתולועפ תא המייס וזש רחאלו םירטמרפה יכרע תא הל רוסמי

 .ץפק הנממ הדוקנל תישארה תינכתל רוזחי

 .םידיקפת ינש אלמל םילוכי ,6041,1   הדוקפבש םירטמרפה

 הניטורבוסהש תואצות ריזחהל וא הניטורבוסל םינותנ רוסמל םילוכי םה

 .הבשיח

 הלו זאש5 המשש סוניס בושיחל הניטורבוס :אמגוד

 הנתשמ אוה ינשהו תיוזה לש הכרע אוה ןושארה .םירטמרפ ינש

 .האצותה תא סינכהל שי וכותלש

 תוארהל הלוכי וז הניטורבוסל הציפק תדוקפ

 641.1, 51אש5 (31.2, צ)

 ,הניטורבוסל ץופקל בשחמה לע - תועמשמה

 האצותה תא סינכתו ןאידר 31.2 לש סוניס תא בשחת איה

 אצמי ,תישארה תינכתל בשחמה רוזחי רשאכ .  ץ הנתשמל

 .וב שמתשהל היהי רשפאו םיאתמה רפסמה %צ הנתשמב

 בשוחי זאו 041.1 פ1אטפ (א,צ) בותכל םג רשפא

 . ץ -ל סנכות האצותהו 35  הנתשמב אצמנה רפסמה לש סוניס

 זאו 041.1, 51א05 (א + 3.5, 2) בותכל םג רשפא

 האצותה תא רוסמי 3 + 3.5 יטמתיראה לוטבה תא בשחמה בשחי

 . 2 הנתשמל ותוא סינכתו האצותה לש סוניס בשחת וזו הניטורבוסל

 יטמתירא יוטב תויהל לוכי הניטורבוסל םינותנ רסומה רטמרפ

 לש םש תויהל בייח הניטורבוסמ תואצות ריזחמה רטמרפ םלוא

 .הנתשמ
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 האושמ רותפל הדיקפתש סע םשב הניטורבוס :אמגוד

 האושמה ימדקמ תשולש תא רוסמל הצרנ וז הניטורבוסל .תיעובר

 ויהי ןכל .תונורתפה ינש תא סינכת איה םכותלש םינתשמ ינש ןכו

 .םירטמרפ השמח הל

 :לשמל תויהל תולוכי וז הניטורבוסל האירק תודוקפ

 61.1, ספ (4, ב, 0, א1, א2)

 01 ספ (19,.א- 35. 2, 0 ע1, 72)

 6411 סמ (ג, 2, - 5.3.0, ט)

 ןכלו) האושמה ימדקמ תשולש םה םינושארה םירטמרפה תשולש

 םה םינורחאה םירטמרפה ינש .(םייטמתירא םייוטב תויהל םילוכי

 .תואצותה תא סינכהל שי םכותלש םיישממ םינתשמ לש תומש

 הרוצה תלעב תויהל תבייח הניטורבוס לכב הנושארה הדוקפה

 50880071אש₪ םש(רטמרפ ,רטמרפ ,- - -)

 505 0טיזאפ םש : . וא

 עפאע הדוקפה ףוסבלו תוליגר תודוקפ תואב הירחא

 . תסצסשתתא הדוקפה אובל הלוכי הניטורבוסב תודוקפה ןיב

 רמגנש השורפו הניטורבוסב םימעפ'המכ עיפוהל הלוכי וז הדוקפ

 .תישארה תינכתל רוזחל בשחמה לעו הדובעה עוציב

 .תיעובר האושמ רותפל הדיקפתש סח םשב הנלטורבוס :אמגוד

 50550טזאפ ספ (01, 02, 03, 71, 72)

 זע (סנ.אמ.0) 00 79 0

 לן < -.-2

 ק2= 1

 תפדסטפא
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3 01% 4% 27 > 029 = 150 10 

 1ש (1500) 0

(01 *2)/ 02- = 71 20 

921 

 תפסצעטפתא

 30 שפצאת 0

 1000 עתעו42 (1411 60א(ק1,5א ת0015)

 ו

 40 71 =(- 02 + כ150 *+ ,5) /(2 *)

(4 *5)/ (5. + 150% =.02 -) = 12 

 תפצספתא

 פ אפ

 2, 2, ₪ האושמה ימדקמ תא לבקת איהש ךכ הבתכנ וז הניטורבוס

 ןאכ ונמוסש) הלש םינושארה םירטמרפה תשולש רותב

 םינורחאה םירטמרפה ינש ךרד תואצותה תא ריזחתו (01 02 3

 .ע1, 2

 םה בושיחה עוציב יבלש

 האושמה יזא ספא אוה םא . 021  ןושארה םדקמה תקידב (1

 .- 03/02  אוה דיחיה ןורתפהו הנושאר הלעממ אלא תיעובר הנניא

 הדוקפה י"ע) םירזוחו 71 72  םינתשמל סנכומ הז ןורתפ

 .תישארה תינכתל ( תפצספא

 .האושמה לש (22%% 2-4 גיא 0  הטננימירקסידה תבשוחמ (2

 ,20 הדוקפל הניטורבוסה תרבוע ,ספא הטננימירקסידה םא (3

 .תישארה תינכתל םירזוחו ןורתפה בשוחמ
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 ,30 הדוקפל הניטורבוסה תרבוע ,תילילש הטננימירקסידה םא (4

 .תקספומ הדובעהו םיבכורמ האושמה ישרשש תרמואה העדוה תספדומ

 ,40 הדוקפל הניטורבוסה תרבוע ,תיבויח הטננימירקסידה םא (5

 .תישארה תינכתל ם*רזוחו תונורתפה ינש םיבשוחמ

 :תורעה

 .תפאגפ עתזאע תודוקפב שמתשהל רתומ הניטורבוס ךותב (1

 הרקמב .הניטורבוס ךותב 502 הדוקפב שמתשהל רתומ (2

 .קספית הדובעה אלא תישארה תינכתל הניטורבוסה רוזחת אל הז

 הניטורבוסה ךותב האיגש םילגמ רשאכ וז הדוקפב םישמתשמ

 .הדובעה תא קיספהל םינינועמו

 ונלש הרקמב) הניטורבוסה לש םירטמרפה (3

 עצבתי םהילעש םירטמרפה םניא ( 01, 02, 03, 21, 12 )

 הלא םירטמרפל ןיא ,הניטורבוסה תא םיבתוכ רשאכ .בושיחה

 ןמזב קר רמולכ ,הניטורבוסל םיארוק רשאכ קר .םיירפסמ םיכרע

 םיכרעה תא הלא םירטמרפ םילבקמ , ,041,1  הדוקפה עוצב

 .6481,1, הדוקפה םהל תנתונש

 תנתונ 641.1, 0 (1., 2.5, א, 2, 21) האירקה :אמגודל

 2.5 ךרעה תא (22 | רטמרפל ,1.  ךרעה תא 01  רטמרפל

 םירטמרפה . 3%  הנתשמב אצמנש ךרעה תא (23 | רטמרפלו

 .2 1 םינתשמל םיהז תויהל םיכפוה 1 2

 הלש םירטמרפה תשמח םילוכי , (₪ | הניטורבוסל האבה האירקב

 .םירחא םיכרע לבקל

 אלא ,הניטורבוסה לש םירטמרפה לע ןכל עצבתמ וניא בושיחה

 םירסומש םירטמרפה) םירחא םירטמרפ לע םעפ לכב עצבתמ אוה

 הניטורבוסה לש םירטמרפה םיארקנ ןכל .(האירקה ןמזב הניטורבוסל

 .םיילמרופ םירטמרפ םשב
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 םירטמרפה םה | 6041,1, הדוקפב םיעיפומה םירטמרפה

 .םליללאוטקא םירטמרפ םלארקנ םה .בושיחה עצבתמ םהילעש םליתלמאה

 : .םידממ ילעב םינתשמ ,םירטמרפ רותב הניטורבוסל ריבעהל רשפא

 :אמגודל

 סאופא516א .100(4), 5610, 3)  ג30(4), 200(2), ו(8, 15)
 ב

 041.1, 505 (4, 2, 10, 3, א(15), 2)

 םאע

 5טפפ0טצנאפ 505 (א, 2, א, א, ש)

 סזעופאפז0א >(100), 20(, א), ש(50)

 םאע

 םינתשמ השולש 65 הנלטורבוסל םירבעומ וז אמגודב

 .םידממ ילעב

 רותב הניטורבוסל רבעומ אוה .100 ךרוא לעב רוטקו אוה 4

 .ןושארה רטמרפה

 הדוקפב עיפומ בוש אוה םשו 3%  ארקנ אוה הניטורבוסה ךותב

 .דממ לעב אוהש הניטורבוסל עידוהל ידכ , תא

 םע דחי הניטורבוסל תרבעומ איה .10 * 3 רפסמ הצירטמ איה 5

 םירטמרפה תא םיווהמ םה דחיב .הידממ תא םינייצמה 10,3 םירפסמה

 / . 6041,1, הדוקפב יעיברו ישילש ,ינשה

 םידממהו 2 םשב הצירטמה תארקנ הניטורבוסה ךותב

 כז( אא הדוקפב העיפומ 2 . א א  םיארקנ

 ללכל ,דיחיה ללכה-ןמ-אצויה והז . א, א | םידממה םע

 .םיעובק םה תזאומאפזקא הדוקפב םידממהש רמואה
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 כזא(!מא516א | הדוקפה העיפומ רשאכש רמוא ללכה-ןמ-אצויה

 םינתשמ םלוא ,םינתשמ תולהל םידממה םילוכי ,הניטורבוס ךותב

 .הניטורבוסה לש םירטמרפ תויהל םה םג םיבליח הלא

 האבה האלרקה ןכתית :אמגודל

 0411. 505 (4, ו, 8, 15, א (15), 2)

 (הלש םידממה םע) ₪  הצירטמה תא הניטורבוסל םיריבעמ ןאכ

 . הצ"רטמה םוקמב

 ךותב 415) םימשור רשאכ .0 ךרוא לעב רוטקו אוה א;

 רפסמה תא הניטורבוסל םיריבעמש רבדה שורפפ 1 הדוקפה

 הנתשמ םיריבעמ אל ןאכ . א רוטקוב 15-ה םוקמב אצמנה דיחיה

 ךותב עיפומ וניא הז רפסמ ןכל .דיחי רפסמ קר אלא דממ לעב

 . קזא[8א516% הדוקפב הניטורבוסה

 רותב הניטורבוסל רבעומ אוה .200 ךרוא לעב רוטקו אוה 2

 וכרא םשו , ₪ | ארקנ אוה הניטורבוסה ךותב .יששה רטמרפה

 .50 קר אוה

 ,הניטורבוסל רבעומ םלדממ לעיב הנתשמ רשאכש רמואה ללכ םייק

 וא תישארה תינכתב ולדגל הוש תויהל הניטורבוסה ךותב ולדג בייח

 .הזמ ןטק

 ךרואב רוטקו רותב הניטורבוסל רובעל לוכי 2  רוטקוה ןכל

 .200 לע הלעי אלש אוהש ךרוא לכב וא 0

 םניאש ,םידממ ילעב םינתשמ עיפוהל םילוכי הניטורבוס ךותב

 .הניטורבוסה לש םירטמרפ

 .םיליגרה םיללכה לכ םימייק הלא םינתשמ יבגל

 505800ד1א5 (1.כ (,צ, א) | :אמגודל

 סזאואפז0א ע (13), א (24)

. 

, 

 עאעפ
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 לש רטמרפכ עיפומ וניא םלוא ,םידממ לעב הנתשמ אוה א

 הל רבעומ וניאש הניטורבוסה לש ימינפ הנתשמ והז .הניטורבוסה

 .תישארה תינכתהמ

 תויצקנופ

 ?"ע תעצבתמ הנניא הילא האירקהש הנשמ תינכת אלה היצקנופ

 .לטמתירא סוחי טפשמב המש תרכזה ?"ע אלא תדחוימ הדוקפ

 אלהשכ תלשארה תלנכתה לא תרזוח היצקנופה תבשחמש האצותה

 .היצקנופה לש המשל הרושק

 תאצות .דלחי רפסמ תויהל תבייח היצקנופה לש בושיחה תאצות

 .םילרפסמ המכ תויהל הלכי הניטורבוס לש בושיחה

 .םירטמרפ ינש תלעב היצקנופ 267  יהת :אמגוד

 .יטמתירא סוחי טפשמ אלה 2 = תאסע צ) הדוקפה

 :םיאבה םיבלשב הז טפשמ עצבמ בשחמה

 םירטמרפה תא הל ןתונ . עא₪  היצקנופל ארוק אוה (]1

 .תבשחמש המ תבשחמ היצקנופהו ,8 *ץ

 לש בושיחה תאצות אוהש ,רפסמה אצמנ היצקנופהמ הרזחב (2

 עא(ע | היצקנופה םשכ ומשש הנתשמ ךותב ,היצקנופה

 ןימי ףגא לש וכרע הז הרקמב .ןימי ףגא תא בשחמ בשחמה (3

 .( קאש1 הנתשמה לש ךרעה וא) היצקנופה הבשיחש ךרעה אוה

 .לאמש ףגאב עיפומה 2 הנתשמל סנכומ הז ךרע

 . 2 5 עאסצ (30, א + 15.) - 8 :אמגוד

 :ויהי בשחמה לש עוציבה יבלש

 רטמרפה לש וכרע .היצקנופה לש םירטמרפה בושיח 61

 .% + 15, ינשה לשו ,30 אוה ןושארה
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 .היצקנופל האירק (2

 הנתשמה ךותב בושיחה תאצות תאצמנ היצקנופה לש בושיחה רמגב 3

 .עאסצע

 ולש ךרעה תסנכהו עאשע - 8 ןימי ףגא בושיח 64

 . 2  הנתשמל

 :תורעה

 היצקנופה לש המש תרזעב תרזחומ היצקנופה לש בושיחה תאצות (]

 םירטמרפ םה היצקנופ לש םירטמרפה לכ ןכל .רטמרפ תרזעב אלו

 םייוטב תויהל םילוכל םלוכ ןכלו היצקנופל םינותנ םירסומה

 .היצקנופל האירקה ינפל םיבשוחמ הלא םייוטב .םייטמתירא

 יוטב תרדגה האר) יטמתירא י"וטבמ קלח הווהמ היצקנופל האירקה (2

 בשחמה סחיתמ היצקנופל האירקה רחאל .(2 קרפב יטמתירא

 .יטמתיראה יוטבב ףתתשמה ליגר הנתשמ לאכ היצקנופה לש המש לא

 לוכי יטמתירא יוטבו ,יטמתירא יוטב אוה היצקנופ לש רטמרפ 3

 ליכהל היצקנופ לש רטמרפ לוכי ןכל .תויצקנופל תואירק ליכהל

 .תורחא תויצקנופל תוינפ ומצעב

 .התויצקנופ ₪1 ₪2 | הנייהת |:אמגוד

 טפשמ אוה צ = ע1 0 ע130(2) 8) טפשמה

 אוה הלש ינשה רטמרפה רשאכ 1 היצקנופל ארוקה סוחי

 . 82 - היצקנופל האירק

 היצקנופה תביתכ תרוצ

 אוה ןושארה טפשמה

 עטאסנעזקא םש (רטמרפ ,רטמרפ ,- - -)

 תוחפל ןהיניבש ,תוליגר 209174]%] תודוקפ תואב כ"חא



70 

 .םש = - - - הרוצה תלעב תחא הדוקפ

 . שסאע הדוקפה ,ףוסב

 .תעלצשתא | י"ע איה תישארה תינכתל הרזחה

 לעב הנתשמ רטמרפ רותב תלבקמה סאו היצקנופ :אמגוד

 .הנתשמה ?רבא תא תמכסמו דממ

 תטאש2ע1קא 5שטא (4, או)

 סזאע אפנאא 4 (א0)

0 = 50% 

 כ0 101< א

 10 5סא = 5פסא + 4 ()

 תפצסשפתא

 םאע

 .הנתשמ דממ םע תזאשאפא הדוקפב עיפומ 4

 .האצותה תסנכומ וכותלש הנתשמכ םג שמשמ היצקנופה לש המש

 .תלבקתמה האצותה גוסל םיאתיש םש היצקנופל רוחבל שי וז הביסמ

 ליחתהל היצקנופה לש המש בייח ,םלש רפסמ איה האצותה םא

 :1זא1,א(א | תויתואהמ תחאב

 אמגודבכ תויהל לשמל הלוכי 58%[ | היצקנופל האירק

 :האבה

 תזאעפואפז/א > (16), 2 (89)

 צץ = 5סאו (א, 16) + פט (2, 89)+ 1

 89 , 3  רוטקוה ירבא 16 םוכס סנכנ %  הנתשמה ךותל

 .1 רפסמה דועו 2 רוטקוה ירבא
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 ירחא עיפוהל תובייח תישאר תינכת לש הנשמה תוינכת לכ

 רדסל תובישח ןיאו ,תישארה תינכתה לש שאע סיטרכ

 .ןתעפוה

 .םירטמרפה תועצמאב השענ הנשמ תינכתל תישאר תינכת ןיב רשקה

 תינכתל האירקב רטמרפ שמשמ וניאו תישאר תינכתב עיפומה הנתשמ

 וב שמתשהל הלוכי הנניא איהו הנשמה תינכתל רכומ וניא ,הנשמ

 .ותוא תונשל וא

 : :אמגודל

 61.1. 25 (א,צ)
 יו

 תאע

 5029001יז1אפ 48 (4, 8)

153 

 .הניטורבוסב םגו תישארה תינכתב עיפומ 1 הנתשמה

 הנתשמ אוה ןכלו הניטורבוסה לש רטמרפ רותב עיפומ וניא אוה

 תישארה תינכתב 1  הנתשמה ,תורחא םילמב .הלש ימינפ

 םהמ דחא לש יונשו םינוש םינתשמ םה הניטורבוסב 1[  הנתשמהו

 .לנשה לע עיפשמ וניא

 62אא

 1  הנתשמה םא תונתשהל לוכי םדוקה ףיעסב ראותמה בצמה

 . 6א//0-ב רדגוי
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 | איה הדוקפה לש תיללכה הרוצה

 תישארה תינכתהמ םינתשמ לבקל הנשמ תינכתל תרשפאמ וז הדוקפ

 .םירטמרפ תועצמאב אלש

 אא 14,6 :אמגוד
, 

, 

 641.1, ספא (א, צ, 2)

₪ 

 םאעפ

 525 טצנאפ ספא (א,צ, 2)

)60 

 אפ
 1 הנתשמל ההז היהי תישארה תינכתב 1 הנתשמה

 הדוקפב ןושארה םוקמב םיאצמנ םהינשש ןויכמ הניטורבוסב

 . א

 3 | הנתשמל ההז היהי תישארה תינכתב 8  הנתשמה

 . 06%א:שא הדוקפב ינשה םוקמב םיאצמנ םהינשש ןויכמ הניטורבוסב

 הניטורבוסל רכומ היהי אל תישארה תינכתב 6  הנתשמה

 .םינתשמ ינש קר ליכמ הלש 8///00%א -ה יכ

 .םיאבה םיללכה םימייק

 . תויהל לוכי הנשמ תינכת לכב 6אאא -ה לש וכרא (1

 .תישארה תינכתב וכראל הוש וא ןטק

 תויהל םילוכי 010%/60%א -ה תועצמאב םימאתומה םינתשמה (2

 , םיפואב םיוש תויהל םיבייח םלוא םהיתומשב םינוש

 זא םלוא אא הדוקפב דממ לבקל לוכי הנתשמ (3

 . כזאופאפ10א | הדוקפב םג עיפוהל ול רוסא
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 קא 4, 2 (200) :אמגוד

 . תזע/מאפזץקא הדוקפב עיפוהל רוסא )2  הנתשמל
/ 

 תויונב תויצקנופ

 תרזחומ בושיחה תאצותש איה היצקנופ לש הבושחה הנוכתה

 .רטמרפ תועצמאב אלו היצקנופה לש המש תועצמאב

 .האבה הרוצב לצנל רשפא וז הנוכת

 ארקית היצקנופה .סוניס בושיחל היצקנופ בותכל ןתינכת לוכי

 שי ולש סוניסה תאש רפסמה ,דחא רטמרפ הל היהיו 5זא

 .בשחל

 סיטרכב לחה) היצקנופה יסיטרכ תא קיתעהל רשפא

 קתעהה תא תתלו ( שאת סיטרכב הלכו עסטאסעזקא

 .רחא םדאל

 ילואש תורמל הב שמתשהלו היצקנופל אורקל לוכי םדא ותוא

 .תבשחמ איה הטיש הזיאבו הבותכ איה ךיא עדוי וניא

 ינויגה ירה ,ישומיש בושיח אוה סוניס לש בושיחו רחאמ

 לכש ךכ בשחמה לש ןורכזל היצקנופה תא סינכהל היהי רתוי

 סוחי טפשמב המש תרכזה םצע י"ע הב שמתשהל לכוי ןתינכת

 .יטמתירא

 .תוישומש תויצקנופ המכ יבגל עצוב אוהו עוצבל ןתינ הזכ רבד

 ןתוא בותכל ךרוצ היהיש ילבמ שמתשהל רשפא הלא תויצקנופב

 ןה ,תורחא םילמב ,וא בשחמה ךותב דימת תויוצמ ןה .שדחמ

 תוארקנ הלאכ תויצקנופ .ןהב שמתשהל דימת רשפאו בשחמב תויונב

 המו ןמש המ קר תעדל ךירצ ןהב שמתשהל ידכ .תויונב תויצקנופ

 .ןהלש (םירטמרפ וא) רטמרפה

 .רתויב תובושחה תויונבה תויצקנופה תא תראתמ ןלהל הלבטה
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 0 .רואת

 1% (>) 6% טננופסקא

 41.00 (א) 1ם % יעבט גול

 41.00 10 (8) 18 א 10 סיסב לע גול

 5זא (%) 51ם % סוניס

 605 (%) 605% סוניסוק

 485 (%) |א | | טלחומ ךרע

 1425 (ג) םלש הנתשמ לש טלחומ ךרע

 ע1081 () ישממל םלש הנתשמ תכיפה

 501 6₪) 3 שרש

 ,םלש הנתשמ ,רטמרפ רותב תלבקמ 148  היצקנופה

 .םלש רפסמ ,האצות רותב תנתונו

 ,םלש הנתשמ ,רטמרפ רותב תלבקמ 21.07 היצקנופה

 .ישממ רפסמ ,האצות רותב תנתונו

 ישממ רטמרפ ,הלעמלש תויצקנופה לכ תולבקמ ךכל טרפ

 .תישממ האצות תונתונו

 תוטרופמ ןהו תוישומיש תוחפ ןהש תויונב תויצקנופ דוע תומייק

 .1 "סמ חפסנב

 הנשמ תינכת לכ :אבה בושחה ללכה םייק הנשמ תוינכת יבגל

 הנשמ תינכתל רוסא םלוא ,תורחא הנשמ תוינכתל אורקל הלוכי

 תארוק 8  ומכ) תואירק לש תרשרש הרוסא ןכו ,המצעל אורקל

 .( 8 -ל תארוק 6 ,  60 -ל תארוק 2 ,  2 -ל

 ו

 והתתההתהת%=מש 0



 קרפ

 (165 ) | הדובע לש הנבמ

 תושגומה ( 1008 ) תודובע לש הנבמה ראותי הז קרפב

 . 026 6400 בשחמל

 תונוש תויהל תולוכי םירחא םיבשחמל תושגומה תודובע

 .ןהילא סחיתמ וניא הז קרפו ןהינבמב ןיטולחל

 הדובע תשגה ןיבו בשחמל תינכת תביתכ ןיב בושח לדבה םייק

 ,תינכת הכותב תללוכ ,בשחמל ( 705 ) הדובע .בשחמל

 ןכל .תינכתה עוצב יבגל בשחמל תוארוה ןכו תינכתל םינותנ

 גשוממ רתוי יללכ אזה בשחמל ( 105 ) הדובע לש גשומה

 .תינכתה

 םיעטקמ הדובע לכ תבכרומ 026 6400 בשחמב

 סיטרכ .דחוימ סיטרכ י"ע הזמ הז םידרפומה ( 8 (

 דחוימ בוקינ לעב אוהו שאעפ - 0ש - תם6סקתכ | ארקנהז

 י"ע אוה םג ןיוצמ הדובעה ףוס .(1 הדומעב 7-8-9 בוקינ)

 אוהה םאפ - (ע - 1אפ0תא/4 710א ארקנה דחוימ סיטרכ

 .1 הדומעב 6-7-8-9 בוקינ לעב

 יסיטרכ ליכמ הדובעב ןושארה ( 866026 | ) עטקה

 םיליכמ הלא םיסיטרכ .( 006ע01 858 ) תוארוה

 .הדובעה לש םיאבה םיעטקב אובי המ בשחמל תרמואה היצמרופניא

 ע08784]%  הבותכ) תינכת ליכהל םילולע םיאבה םיעטקה

 םינותנ ליכהל םילולע םהו ,תוינכת רפסמ וא ,(תרחא הפשב וא

 .תוינכת ןתואל

 תינכת הליכמה הדובע לש תוארוהה יסיטרכ וראותי ןלהל

 .ת דא
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 :ןושאר סיטרכ

 . ןתינכתה םש 1-10 תודומע

 . הדובעה םש 11-20 תודומע

 ורשפאיו בושיחה תואצות םע דח* כ"חא וספדוי הלא תומש

 .בשחמהמ תוטלפנה תודובעה לכ ןיב ותדובע תא תוהזל ןתינכתל

 :ינש סיטרכ

 .תסשא (5) תוליכמ 1-6 תודומע

 תינכת ליכמ הדובעה לש ינשה עטקהש בשחמל רמוא הז סיטרכ

 .תסתדתגא

 :ישילש סיטרכ

 .-. תוליכמ 1-4 תודומע

 הב ןיא םא תינכתה תא ליעפהל וילעש בשחמל רמוא הז סיטרכ

 .תויריבחת וא תויגול תואיגש

 תא ןיבהל שי ,הלא םיסיטרכ ינש לש םתועמשמ תא ןיבהל ידכ

 יללכ ןפואב . עא תינכת בשחמה עצבמ הב ךרדה

 לע בשחמה רבוע ןושארה בלשב .םיבלש ינש עוציבה ללוכ

 .תויריבחת וא תויגול תואיגש םהב תולגל הסנמו תינכתה יסיטרכ

 ליחתמו תינכתה תליחתל בשחמה רזוח ,האיגש לכ התלגתנ אל םא

 ליחתי אל ,תואיגש ולגתנ םא .הדוקפ רחא הדוקפ ,התוא עצבל

 .תינכתה תא עצבל בשחמה

 םא . תסא (5) סיטרכ תאירק י"ע עצבתמ ןושארה רבעמה

 ,ינשה רבעמב תינכתה תא עצבל בשחמה ןכומ ,תואיגש ולגתנ אל

 ול רמאיש 0, סיטרכ היהי םא קר תאז השעי אוה םלוא

 .תינכתה תלעפהב ןינועמ ןתינכתהש

 לע בשחמה רובעי , תשא (5) סיטרכ קר היהיו הדימב

 .התוא עצבי אל אוה .תואיגש הב תולגל הסנלו תחא םעפ תינכתה
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 תויגול תואיגש .תויריבחתו תויגול ,תואיגש יגוס ינש םימייק

 לכש תורמל דובעת אל תינכתש ךכל םורגל תולולעה תואיגש ןה

 .תיריבחת הניחבמ תונוכנ ןה הלש תודוקפה

 א הדוקפה :אמגודל

 תיגול האלגשל םורגל הלולע וז הדוקפ םלוא ,תיריבחת הניחבמ הנוכנ

 שיו וז הדוקפ ליכמ אבה עטקה .ןוכנ אל רשקהב תאצמנ איה םא

 .תיגול האיגש וב

 רשאכ %  = 3.  הדוקפל עיגהל לכוי אל בשחמהש איה האיגשה

 ,הינשה ירחא תחא תודוקפה תא עצבי אוה .תינכתה תא עצבי אוה

 רפסמ הדוקפל םשמ ץופקי , %  = 3.  ינפלש הדוקפל עיגישכו

 תיגול האיגש וז . 3 = 3, הדוקפל םעפ ףא עיגי אל ךכו 0

 המו תינכתה השוע המ עדוי וניאש תורמל התולגל לוכי בשחמהש

 . 2% הנתשמה לש ודיקפת

 אבה עטקה

0 16 ₪008 

4 4 

 הדוקפל עיגהל לוכי בשחמהש ןויכמ ,תיגול האיגש ליכמ וניא

 .₪0 20 4 הדוקפה םוקמ והשזיאב תמייק םא 3% = 4.

 .הפשה לש קודקדה יללכ לע תוריבע ןה תויריבחת תואיגש

 ןויכמ תיריבחת האיגש הליכמ 84 1 א הדוקפה :אמגודל

 .טסילהו טמרופה רפסמ ןיב קיספה הב רסחש
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 סיטרכ עיפומ ןושארה עטקה יסיטרכ רחאל

 הליחתמה תינכתה האב וירחא , שאע - (ת - תּפ6(תפ

 הירחא , שאתע  סיטרכב תרמגנו תק[ סיטרכב

 סיטרכב תחא לכ תוליחתמה (שי םא) הנשמה תוינכת תואב

 סיטרכב תורמגו עטאסעזקא וא 50בתטנזאמ

 . עאע

 יתש שי הנורחאה הנשמה תינכת לש ₪אתע | סיטרכ רחאל

 .תויורשפא

 , פאס - (ע - ₪009 סיטרכ אובי ,םינותנ יסיטרכ שי םא (1

 סיטרכ וירחאו םינותנה יסיטרכ וירחא

 .םאפ - 2 - אתא צזקא

 סיטרכ אובי ,םינותנ יסיטרכ ןיא םא (2

 .פאפ - (ת - אתא דוא

 .תואבה תומכסב םימכוסמ הלא םיללכ

 :םינותנ םע תינכת תללוכה הדובע

 םש - -

 תטא (5)

14 

66 

 כ50084א! - -

 אפ
 : ְי 50580011א₪ - -

 פאעכ



19 

 עתשאס210א - -

 םאע

6-8 

 םינותנ יסיטרכ

 68 -ס+-1ת+ס0 ץנמה(1ס0ב

 :םינותנ ילב תינכת תללוכה הדובע

 םש- -

 תסטא (6)

14 

 6ת60- -

 כ54084ג1 - -

 פםאע

 עטאסענקא - -
0 

 סאפ

 עטאסעזקא

 עאעכ

 60-0+-1ת+10(018ב

 .1 הדומעמ םיליחתמ תוארוהה יסיטרכש ךכל בל םישל שי

 םיווהמ םניא םה , ע02788]%  יסיטרכ םניא תוארוהה יסיטרכ

 .תינכתב לופיטל בשחמל תוארוה םישמשמ אלא תינכתהמ קלח
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 . ע0278 יסיטרכ םניא םינותנה יסיטרכ םג המודב

 ןכל .תארוק תינכתהש םינותנ םה אלא תינכתהמ קלח םניא םה

 הנבמה אלא תמיוסמ הדומעמ ליחתהל םיבייח אל הלא םיסיטרכ םג

 .םיארקנ םה ויפלש טמרופה י"ע עבקנ םהלש

 לזא (14 % , 315) טמרופה י"ע ארקנ םינותנ סיטרכ םא

 .29 הדומעב רמגהלו 15 הדומעמ ליחתהל ךירצ סיטרכה

 ,29 ירחא וא 15 הדומע ינפל סיטרכה לע םיאצמנה םיבוקינ

 .םתוא ארקי אל בשחמה םלוא האיגש םיוהמ םניא
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 10 | קרפ

 םיירמפלא םילדג

 .םיירפסמ ויה וישכע דע וראותש םינתשמהו םיעובקה לכ

 תוושהל וא תויטמתירא תולועפ עצבל היה רשפא הלא םילדג לע

 .םירפסמ םיושמש םשכ שממ םהיניב

 . 11 טמרופ היה םיירפסמ אל םילדג ועיפוה וב דיחיה הרקמה

 ותועצמאב סיפדהל רשפא ןכלו תורתוכ תספדהל שמשמ הז טמרופ

 .םירפסמ אקוד אלו אוהש רטקרק לכ

 םימייק ,םיירפסמ אל םילדגב חונ שומיש רשפאל ידכ

 .םיירמפלא םינתשמו םיעובק ע087%8מ% -ב

 םהילע עצבל ןיא ןכלו םירפסמ םיליכמ םניא הלא םילדג

 תורפס ,תויתוא) םהשלכ םירטקרק םיליכמ םה .תויטמתירא תולועפ

 ,םינותנ יסיטרכמ םתוא אורקל קר רשפאו (םידחוימ םינמיס וא

 ןיא) .םילמ םיושמש יפכ םהיניב תוושהל וא םתוא סיפדהל

 ,ינשהמ ןטק וא לודג דחא ירמפלא לדוג םאה הלאשל תועמשמ

 .(ונממ הנוש וא ינשל הוש דחא ירמפלא לדוג םאה הלאשל קר אלא

 .םינתשמלו םיעובקל םיקלחתמ םיירמפלאה םילדגה

 (ם 11 3] 8...32מ ) | הרוצה לעב אוה ירמפלא עובק :הרדגה

 וכרע לוכי םירחא םיבשחמב) רשעל דחא ןיב רפסמ ם  רשאכ

 31... 3 ,(רשעמ הנוש תויהל מ לש ילמיסקמה

 .םהשלכ םירטקרק

 תא ליכמה ירמפלא עובק והז ( 381246 )  (1 :תואמגוד

 .42260 םירטקרקה תשולש
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 תעברא תא ליכמה ירמפלא עובק והז (4, 043 ) (2

 ,ס % 3 | םירטקרקה

 ללכה ןמ אצוי והזו רחא רטקרק לכ ומכ רפסנ 5  רטקרקה

 םוקמ לכב עיפוהל לוכי קנלבש םירמואה) הפשה לש הביתכה יקחל

 .(בשחנ וניאו

 םירטקרקה ינש תא ליכמה ירמפלא עובק והז (2363) (3

 וכרע .ירפסמ עובק ונניא תאז לכבו תורפס קר ליכמ אוה .6 3

 .6 3 םירטקרקה ינש אלא 63 רפסמה ונניא עובקה לש

 לדוג אלו םירטקרק ליכמה הנתשמ אוה ירמפלא הנתשמ | :הרדגה

 .ירפסמ

 וניא אוה םלוא םיליגרה םיללכל ףופכ ירמפלא הנתשמ לש ומש

 צ הנתשמה םגו 1 הנתשמה םג .תמיוסמ תואב ליחתהל בייח

 .(םירטקרק םיליכמ םה םא) םיירמפלא םינתשמ תויהל םילוכי

 .ילרמפלא וא םלש הנתשמ אוה 1  הנתשמה םא עדוי וניא בשחמה

 וא רפסמ ליכמ אוה םא ,הנתשמ לכ יבגל ,תעדל בייח ןתינכתה

 תולועפ ותא עצבל ןיא ,ירמפלא אוה םיוסמ הנתשמ םא .םירטקרק

 יוטב ךותב ירמפלא הנתשמ םיסינכמ תאז לכבו הדימב .ןובשח

 היהת אל האצותה םלוא האיגש םוש ןיצי אל בשחמה ,יטמתירא

 .הנוכנ

 ירמפלא סוחי טפשמ

 .8 = (ם 1 8] 9...82ם) הרוצהמ טפשמ והז

 ףגאו (םלש וא ישממ) הנתשמ לש םש אוה לאמש ףגא רשאכ

 .ירמפלא עובק אוה ןימי

 = 6 ₪1>,) (1 תואמגוד
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 1 הנתשמל 1! 8% , םירטקרקה תשולש תא סינכמ הז טפשמ

 .ירמפלא הנתשמ 1  היהי ןאכמ לחהו

 ,ירפסמ הנתשמל בוש 1 תא ךופהל רשפא תינכתה ךלהמב

 זך = 7 הרוצהמ טפשמ י"ע לשמל תאזו

 > =(1עמ) (2

 .% הנתשמל (קנלב) ₪ דיחיה רטקרקה תא סינכמ הז טפשמ

 אננ=(231ג) (3

 . 011 | הנתשמל 11! םירטקרקה ינש תא סינכמ הז טפשמ

 םירטקרק קר ליכמ אוהש תורמל ירמפלא תויהל ךפוה הז הנתשמ

 הנתשמה ליכמ אל הלעמלש הדוקפה עוצב רחאל .םייתרפס

 .תולועפ וילע עצבל ןיאו רחא רפסמ לכ וא 11 רפסמה תא 1

 .ןובשח

 דע ליכהל ירמפלא הנתשמ לכ לוכי 026 6400 בשחמב

 .הנוש תויהל רפסמה לולע םירחא םיבשחמב ,םירטקרק הרשע

 ,םירטקרק הרשעמ תוחפ ירמפלא הנתשמל םיסינכמ םא

 םירטקרק תפסוה ?"ע ,הרשעל םירטקרקה רפסמ תא בשחמה םילשי

 .(קנלב) םיקיר

 רטקרקה תא ליכי 1%  הנתשמה א=(1ע%) (1  :אמגוד

 , םיקנלב העשת דועו =<

 (קנלב) ₪ רטקרקה תא ליכי 1 הנתשמה 1(=1 ₪ 0) (2

 .(םיקנלב הרשע כ"הסב רמולכ) םיקנלב העשת דועו

 עכ878 | הדוקפה

 (םיירמפלא וא םיירפסמ) םיעובק תסנכהל תשמשמ וז הדוקפ

 .תינכתה עוצב תליחת ינפל תעצבתמ הדוקפה .םינתשמ ךותל
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 .47 4 1156 /  61186 / תיללכה הרוצה

 המישר -- 1% ,םינתשמ לש המישר איה % רשאכ

 .םיעובק לש

 עדי ג 4, 3.0 /1. ,(2100) ,- 30.5 /(1 :תואמגוד

 םירטקרקה תא , 3 הנתשמל 1. עובקה תא סינכת וז הדוקפ

 עובקה תאו (ירמפלא הנתשמ תויהל ךופהיש) 2  הנתשמל 6

 . 0 - הנתשמל - 5

 תזאמאפז0א 4 (4) 2
 כג ג ג /3.5,.1.- ./

 הסינכמ 4714 הדוקפה .4 ךרוא לעב הנתשמכ רדגומ 4

 3 - הנתשמב תומוקמה תעבראל םיירפסמ םיכרע

 תזאעאפזאא 4 (10) (3

 ס4 4 (1(4), 1 = 1, 4)

 הסינכמ 4784 הדוקפהו תומוקמ הרשע לעב אוה 4  ןאכ

 .םינושארה תומוקמה תעבראל קר םיכרע

 בייח ,דממ לעב הנתשמ 2478 הדוקפב עיפומ רשאכ

 עיפומ אוהש ינפל תזא/םאפתעא הדוקפב עיפוהל הנתשמה

 עכ4784 | הדוקפה הלוכי וז הלבגהל טרפ . 24718  הדוקפב

 תליחתב ,תחא םעפ קר תעצובמ איה םלוא תינכתב םוקמ לכב עיפוהל

 ּ .תינכתה עוצב
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 ב :אמגוד

 20 59 עיגי בשחמה רשאכ

 כא ...

 90------ אוה 20 רפסמ הדוקפל

 עכ27 2  הדוקפה לע גלדי

 .50 רפסמ הדוקפב ךישמיו (תינכתה עוצב תליחתב העצובש)

 ךרע לבקל כ"חא לוכי 470  הדוקפב ךרע לבקש הנתשמ

 .(לשמל סוחי טפשמ *"ע) רחא

 הדוקפל םגו 6(אוא(א הדוקפל םג הנתשמ סינכהל רוסא

.'4 

 4 טמרופ

 סיטרכמ םירטקרק אורקל וא ,ירמפלא הנתשמ סיפדהל תנמ לע

 ארקנה דחוימ הדש טמרופה תדוקפב םייק ,ירמפלא הנתשמ ךותל

 שדה  3 .

 דחא ןיב רפסמ - ש רשאכ , 4 ש תיללכה ותרוצ

 .( ש לש ילמיסקמה וכרע ללכ ךרדב הנוש םירחא םיבשחמב) רשעל

 םירטקרק שש | ארקי בשחמה - האירק יבגל :תועמשמה

 הדוקפב עיפומה הנתשמה ךותל םתוא סינכיו םינותנה סיטרכמ

 ןטק  ש  םא .ירמפלא תויהל ךופהי הז הנתשמ . תפמהע

 .הנתשמה ךותב (םיקנלב) םיקיר םירטקרק בשחמה םילשי רשעמ

 ,רינה לע םיאתמה הדשב וספדוי םירטקרק ַָץץש | - הספדה יבגל

 .הדשה לש לאמש דצמ לחה
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 תמאכ 12, 3 61 :תואמגוד

 12 ע0ת%41 (44)

 1 2 3% אוה םינותנה סיטרכ םא

 1 8% םירטקרקה תעברא 3 הנתשמל וסנכי יזא

 .םיקנלב השש םהירחאו

 קתזאצ 2, 3 2
 2 עקתאגצד (1 א, 4 2)

 12 - היהת הספדהה

 סיפדהל רתומ םלוא םירטקרק העברא ליכמ 3 הנתשמה

 .םיילאמשה ינש וספדוה 2 אמגודב .םהמ קלח קר

 קתזאצ 3 3 3

 3 ע0תאגצ (1 א, 4 5)
 . 2 א סט היהת הספדהה

 םייוטב ךותב עיפוהל םילוכי םיירמפלא םיעובקו םינתשמ

 . 0. .אשי סוחיה תולועפ םע קר םלוא ,םייגול

 זפ 0 8.50. (3 1 4 8 0)) א = 5 (1  :אמגוד
 4 =(1 ם 4) (2

 פמגס 23

 2 ע0תאו41 (4 1)

 זפת (4. אפ. 2) 7
 ספ
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 תספדהל ,םיסיטרכמ תורתוכ תאירקל םישמשמ םיירמפלא םילדג

 .תוירפסמ אל תואושהלו םיפרג רויצל ,תורתוכ

 םיירמפלא םילדגב שמתשהל ןתינ דציכ תוארמ ןלהלש תואמגודה

 .הלא תורטמל
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 :אבה טמרופב םיבקונמ םינותנ יסיטרכ (1

 507 , א, םילמהמ תחא 1-4 תודומעב

 .קיספה ירחא תורפס שולש לעב ישממ רפסמ 5-14 תודומעב

 וא סוניס וא שרוש בשחלו םינותנה יסיטרכ תא אורקל שי

 המיאתמה הלמה יפל ,סיטרכ לכב עיפומה רפסמה לש סומתירגול

 :וב תבקונמה

 :איה תינכתה
 10 תפאגכ ,

(44,210.3) 202%47 100 

 זע ( ש. 0. (335אפ)) 5102

 ב (ש . ₪0. (435091)) א = 5037 ))

 זע (ש. ₪ ס. (3051א)) א = 51א )

 כתזאע 200, וש %

 200 ע08%47 (1%, 44, 211.3, 28, 4)

0 0 

 םאע

 פאאכ הלמה תבקונמ ובו סיטרכ םיפיסומ םינותנה יסיטרכ רחאל

 .1-3 תודומעב

 (ירמפלא) ו[  םינתשמה ךותל סיטרכ לכ תארוק תינכתה

 .(ישממ)זנז

 .תרצוע תינכתה ,  שאע הלמה הארקנ ₪  ךותל םא

 םילמהמ תחא 64 -ב תאצמנ םא תינכתה תקדוב תרחא

 .םאתהב 3% לש וכרע תא תבשחמו 5087 51א
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 הנורחאה הדוקפהו םיספדומ ₪ שא לש םיכרעה

 .אבה םינותנה סיטרכ תא אורקלו רוזחל השורפ ₪7 22 0

 .ףרג תספדה (2

 הליגרה הרוצב אל םימיוסמ םיבושח לש תואצות גיצהל חונ םיתעל

 .תיפרג הרוצב אלא הלבט לש

 לע םירטקרק תספדה י"ע בשחמה תרזעב ףרג סיפדהל רשפא

 .וק לש היהי יללכה םשורהש ךכ ,רינה

 ילג וק הארנ אמגודב

 שי + תספדה י"ע לבקתהש

 ה" םימעפ רפסמ +  רטקרקה

 קחרממ וילע םילכתסמ רשאכ םלוא ןבומכ ףיצר וניא וקה

 .םירטקרק ףסוא לש אלו וק לש תומשרתה םילבקמ ,קיפסמ

 ןיחבהל רשפא ,ףד ותוא לע םיפרג ינש ריצל םיצור רשאכ

 .םינוש םירטקרקב שומיש ידי לע םהיניב

 % - ריצ ליבשב - רטקרקב שומש ?"ע םיריצ ריצל םג רשפא

 צץ ריצ ליבשב 1  רטקרקבו

 .ףדה ךרואל םלש סוניס לש ףרג תריצמ האבה תינכתה

 סזאעפאפ10א 1.זא (10ג)

1 = 1 10 8 

 10 1.זא (ז) = (18םט)

9 = 1 100 0 

1 = %3 

 א =< 0

 1 = 51א (א)+ 50 + 5
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 1וזא (1) = (13%)

 ספתזאצ 0 ,זא

 1000 עת (ע6. 2, 3%, 10141)

 100 1,זא (1) = (1ט)

 ו

 עםאעכ
.0 

 :רבסה

 .רויצבכ תוארהל ךירצ ףרגה

 הרוש תישענ ףרגה לש הספדהה

 םיסיפדמ הרוש לכב רשאכ הרוש

 ינשל ספא ןיב) תיוזה לש ךרעה תא

 5% .ףרגה לש תחא הדוקנ םיסיפדמו (ןאידר

 קכתזאצ 000 ,זא איה הספדהה תדוקפ

 תודוקפה תשולש .תיוזה לש הכרע אוה %

 עכ6 100 1= 9

 א 1 :

 א =< א / 0

 6.28 דע ספאמ םיכרע לבְקי א | הנתשמהש ךכל תומרוג

 .תיאמ לש תוציפקב

 טמרופב ספדומה תומוקמ 101 לעב רוטקו אוה [/זא

 .(101 41ג)

 1זא רוטקוב תומוקמה דחאל סינכהל אוה תינכתב ןויערה

 .םיקנלב סינכהל תומוקמה ראשלו ,(111 *) ירמפלאה עובקה תא

 בכוכ עיפומ הבש הרוש , 1,1א | לש הספדה תנתונ וז הרוצב

 .דחא
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 לכל א רוטקוב בכוכה לש ומוקמ אוה עובקל רתונש המ לכ

 .הספדהב הרושו הרוש

 הדוקפה י"ע עבקנ הז םוקמ

 1 = 51א (א)% 50 + 5

 +1.ל -1. ןיב םיכרע לבקמ | 51א (%) לדוגה :רבסה

 . +50.ל -50. ןיב םיכרע לבקמ 51א (% ) * 50 לדוגה

 +101. ל +1. ןיב םיכרע לבקמ 51א (א ) * 50. + 51. לדוגה

 1 ןיב ךרע 1  לבקי 1  הנתשמל הז לדוג םיריבעמ רשאכ

 .101 ל

 היצמרופסנרט , פגם % לש תיראניל היצמרופסנרט ונינפל

 .1 | ל 1 ןיב ךרעל סוניסה לש ךרע לכ הריבעמה

 1,ןא רוטקול בכוכ הסינכמ 1,זא (1 ) =(1 ₪ *) הדוקפה

 .( היצמרופסנרטה רחאל םיאתמ) בשוחש סוניסל םיאתמה םוקמב

 אוהש) רפסמ ןהמ תחא לכבש תורוש 629 לש הספדה םילבקמ כ"הסב

 .בשוחש סוניסל םיאתמה םוקמב אצמנה בכוכו (המיאתמה תיוזה לש הכרע

 :םיליגרת

 :רמולכ רינה בחורל סוניס לש ףרג רויצ 1

|79 
 שי םלוא) םיבכוכ ינש ללכ ךרדב הספדהה לש הרוש לכב שי ןאכ

 .(םיבכוכ השולש לש הרקמו דחא בכוכ לש םירקמ

 .לגעמ רויצ (2

 שטניאל תורוש שש סיפדמ בשחמהש ןובשחב תחקל שי הז ליגרתל
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 ןיב סחיה ןכל .שטניאל םירטקרק הרשע םיסנכנ הרוש לכ ךותבו

 ( 1,) םירטקרקה רפסמ ןיבל סיפדת תינכתהש (1) תורושה רפסמ

 ןתי רחא סחי לכ . + = - תויהל ךירצ הרוש לכב
3 

 .לגעמ םוקמב הספילא



0 
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 1ו קרפ

 םייטנגמ םיטרס

 ןורכזה לדוג ובש בצמ רצויהל לולע ירה ,לבגומ ןורכז בשחמלו רחאמ

 שמתשהל רשפא הזכ הרקמב ,םישורדה םינותנה לכ תא ןסחאל ידכ קיפסי אל

 .םינותנ םהילע ןסחאל ידכ םייטנגמ םיטרסב

 ידיחלה לנורקעה לדבההו לוקמשרב ומכ םייטנגמ םיטרס םיבכרומ בשחמב

 םימשרנ בשחמבו ףיצר ןפואב טרסה לע הביתכה תישענ לוקמשרבש אוה

 ןתינ םכראש םיקולבב םיזורא םירטקרקה .רטקרק ירחא רטקרק םינותנה

 .טרסה לע קיר חור םיק קולבל קולב ןיבו יונשל

 לש ןושארה הקלחב טרסה לע םינותנה תא םימשור תחא הדובע תטישב

 לוכי הדובעה לש ינשה קלחהו ותליחתל טרסה תא םילגלגמ כ"חא ,הדובעה

 .(5028+6] ) אטויט רותב טרסב תשמתשמ וז הטיש .םינותנה תא טרסהמ אורקל

 כ"חאו תחא הדובעב טרסה לע םינותנה תא םימשור הינש הדובע תטישב

 תולוכי הלא תודובע .תורחא תודובעל וב שמתשהל רשפאו טרסה לע םירמוש

 הטישב .םינותנ דוע וילע ףיסוהל תולוכי ןכו טרסה לעש םינותנה תא אורקל

 םדאל רומש תויהל ביח טרסהו םינותנ לש ישיא ףסוא רותב טרסב םישמתשמ וז

 .דחא

 גוס .םיגוס ינשמ היצמרופניא (ונממ אורקלו) טרס לע בותכל רשפא

 .תורתוכ אוה ינש גוס .ןורכזב םינתשמ לש ןכות אוה ןושאר

 .בכרומ טרסה היהי הדיחי וזיא לע עובקל לכ םדוק שי טרסב שמתשהל ידכ

 ןהו םיטרס ביכרהל רשפא ןהילע ( םיננוכ וא) תודיחי רפסמ שי בשחמ לכל

 .בשחמל בשחממ םינתשמה םיירודס םירפסמב תורפסוממ

 :ןה הארנש תונושארה תודוקפה עברא
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 תפס (א, מ) %

 ט דידינפ (א, ם) 6

%*% 52409 

 ּאפשזנאצפ =

 ,טרסה בכרומ הילע (ןנוכה) הדיחיה רפסמ 7% רשאכ

 ,טמרופ תדוקפ לש רפסמ - ם

 .םיקיספ ל"ע םידרפומ םינתשמ תומש לש המישר - %

 םילדבה ינש םימיקו תוליגר הספדהו האירקל תומוד טרס לע הביתכו האירק

 .םיבושח

 ןושארה רטקרקה הוהמ טרס לע הביתכב ןכלו תורוש לש גשומה םיק אל (1

 .תדחוימ תועמשמ ול ןיאו תבתכנה היצמרופניאהמ קלח

 .סיטרכ - דרוקרה היה םיסיטרכמ האירקב .טרסה לע דרוקר לש גשומה םיק (2

 אוה דרוקרה ףוס ןמיס טרס לע הביתכב .הרוש - דרוקרה היה הספדהב

 לוטנ וקל וא טמרופ לש ףוסל עיגמ בשחמה רשאכ םשרנ אוהו דחוימ טונגימ

 וניא | 6026 6400 בשחמבו ללכ ךרדב לבגומ דרוקר ךרוא .טמרופב

 .םירטקרק 136 לע תולעל לוכי

 :הביתכו האירקל תואמגוד

 שתנצ 5 (1, 1000) (א(1), 1 = 1,10) 61

 1000 20914 (5ע 15.7/5 15.7)

 .םירטקרק 75 ןב דחא לכ ,םידרוקר ינש םיבתכנ 1 "סמ ןנוכ לע

 תפס (3,500) 2 (צ(), = ) (2

 500 ע0א41 (13/2095 ,2)
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 דרוקר ארקנ כ"חאו 1: רפסמה תא ליכמה דרוקר ארקנ 3 "סמ ןנוכמ

 .םירטקרק 5 ןב דחא לכ ,םירפסמ 1. ליכמה

 20 לע הלעי אל 1. לש ולדוגש ךכל גואדל שי םידרוקרה תביתכ ןמזב

 .(56 "מעב יללכ רבסה האר)

 .ותליחתל ><  ןנוכ לעש טרסה תא לגלגל ושורפ תפשנאתע %

 ,ההרזחב דחא דרוקר 5 | ןנוכ לעש טרסה תא זיזהל ושורפ 4052402 *%

 ירפסמ תא שארמ ןיצל שי 6020 6400 בשחמב : 28008 4%[ סיטרכ

 סיטרכ תסנכה י"ע השענ הז רבד .תינכתה ךשמב םהב ושמתשיש םיננוכה

 תיללכה ותרוצ .תינכתב ןושארה סיטרכה אוהש תת00ת4א[

 רשאכ 1 הרוצהמ םה םירטמרפה 20003 4%[םש (םירטמרפ)

 םיללכל ףופכ אוהו תינכתה םש אוה םשה .תינכתה תשמתשמ וב ןנוכ רפסמ%

 .םינתשמ תומש לש

 סיטרכב הליחתמ 1,3 םיננוכב תשמתשמה ךע5+7 םשב תינכת :אמגוד

 . כת 0ספ בא עפ51 (14281, 14253)

 םא , תאצעטש רטמרפה תא ףיסוהל שי םיסיטרכ תארוק תינכתה םא

 הסיפדמ איה םאו כ08%62 | רטמרפה תא ףיסוהל שי םיסיטרכ תבקנמ איה

 סינכהל לוצר הז רטמרפ) 0₪71ע035 רטמרפה תא םג ףיסוהל שי תואצות

 .( כמ002 4% סיטרכ לכל

 סיטרכה םיק וליאכ תינכתה תאז ןיבת קפ 002 4% סיטרכ ןיא םא

 םש הל ןיאש תינכת רמולכ) , 200248 ( אקט, 0טדצססצ )

 .(םיטרסב תשמתשמ הניאו
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 : 2116 | -ה גשומ

 .ומצע ינפב דמועה היצמרופניא לש ףסוא אוה יטנגמ טרס לע 6

 םג לוכיו דואמ ןטק תויהל לוכי אוה ,לבגומ וניא 6 -ה לש ולדג

 לכש ךכ טרס לע 21165 | המכ םושרל רשפא .םיטרס המכ לע ערתשהל

 .הנוש גוסמ היצמרופניא ליכי םהמ דחא

 2116 -ל סינכהל יאדכ היצמרופניא הזיא ונויסנל םאתהב עבוק ןתינכתה

 .טרסה לע םושרל 6 המכו

 וא) 6מ6₪ - 01+ - 4116 | ארקנה דחוימ ןמיס אצמנ 2116 | לכ ףוסב

 תרזעב הז ןמיסב ןיחבהל רשפא | 020 6400 בשחמב .( 16 זמּהש%

 .1ש(502, א) םן, 2 הדוקפה

 לש ןמלסה תא הארק * ןנוכמ הנורחאה האירקה תדוקפ םא - תועמשמה

 הדוקפה לא הציפקל םורגת 1ע(₪0ע -- הדוקפה זא 2116 | ףוס

 .םכ הרפסמש הדוקפל הציפק עצבתת תרחא .ם] | הרפסמש

 10 254תע (1, 300) 6 :אמגוד

 300 ע0תא47 (323.0)

 זע (0ע, 1) 0 0

 םינותנ תארוקה תינכת לש עטק והז

 לש הליגר האירקב .1 ןנוכמ

 0% הדוקפהמ תינכתה תרבוע םינותנ

 00 0 ,20 הדוקפל 1(ש0% --

 100 7 תעצבתמ כ"חאו םינותנה םידבועמ םש

 עאפ .אבה דרוקרה תאירקל 10 הדוקפל הציפק

 עא(08 --  הדוקפהמ תינכתה תרבוע , 68 - 0% - 816 ארקנ רשאכ

 .םש תרצועו 100 | הדוקפל

 טרסה לע 6מ6 - 0+ - 5116 תמשורה הדוקפ וז םאעעז1,פ %

 .ותביתכ המיתסנש רחאל 4116 | -ה תא םירגוס וז הרוצב . 5%  ןנוכבש
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 :אמגוד

 כ 0 ז = 10 תארוקה תינכת לש עטק והז

 תמהעכ 100, (4 (1), 1 = 1,8) הלעמו םינותנ יסיטרכ 0

 100 עתסתא[ בדד (82ע10, 3) . 4116  רותב טרס לע םתוא

 10 את נימ(1,100) ((1), 1 = 1,8) 1116 -ה רגסנ עטקה םויסב

 םאתעיזז מ 1 .,6ם6 - 01 - 86 ל"ע
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 12 ר פ

 תואמגוד

 .היצקנופ לש שרש תאיצמל א6שפסמ - 23קגפסמ תטיש

 רפסמ אוה היצקנופה לש שרש . (%) היצקנופ הנותנ

 . עת (א) 5 א2- 25 0 אמגוד . ע(א0)= 0 םוקמה 0

 .-ל רפסמה וא 5 רפסמה אוה וז היצקנופ לש שרש

 יהוז ,תויצקנופ הברה לש שרש תנתונ ןוספר - ןוטוינ תטיש

 תולבגה המכל הפופכ איה םלוא ,התוא תנכתל לק ןכלו הטושפ הטיש

 .תויצקנופה לכל הבוט הניא ןכלו (ןאכ וטרופי אלש) תויטמתמ

 המכ ךילהת ותוא לע הב םירזוח רמולכ תיביטרטיא איה הטישה

 ,תורחא םילמב .שקובמה ןורתפל רתוי םיברקתמ םעפ לכבו ,םימעפ

 רפסמ ןתונה ךילהת םייק זא ,ןורתפל םיוסמ בוריק אוה 1 םא

 21 -  מ בוט רתוי בוריק אוהש 4

 11 1 סי (3) רך .% ם 1 - אוה ךילהתה ' ע (אג)

 עת (א) = א5- 5 :אמגוד

 היהי ןוספר - ןוטוינ ךילהת ןכלו ש' (א) = ןאכ

 גב = עמ = 12 - 5
2 5 

 %ן=2 | ןמסנ .2 רפסמה תא ירקמ ןפואב רחבנ ןושאר בוריק רותב

 י"ע ןתני 2 אבה בוריקה זאו

 ל 1052 2 98 2
 5 091 "9 ו = 7

 היהי 3 אבה בוריקה



₪ 2 - 422 | . 
 אב = 27 2-5 57.25 - 5

 22 כיל 8

 הנתית תואבה (תויצרטיא) תורזחה יתש

 א4 = 4 אפ = 1

 ע (%א) לש שרש ,רומאכ אוהש 5 רפסמל םיברקתמ ךכ

 ןאכ ע(א)=3א 2 + 0% + 6 :אמגוד

 ךילהת היהי ןכלו | ₪' (א) = א + מ

 ןוספר - ןוטוינ
 לב ₪ ו

 2 28% + טס

 תונורתפהמ דחא רמולכ | ע (א) | לש שרש אצמי הז ךילהת

 , 2 + סא + 6 = 0 תיעוברה האושמה לש

 יבויח רפסמ - 8 רשאכ | 2 (א) = א2 - ב :אמגוד

 וא יש
+ 

 החונ תורשפא ןוספר - ןוטוינ תטיש תנתונ ןכלו 3% = -ץ%א

 - 20 םייקי וז היצקנופ לש שרש .ןותנ

 .שרש בושיחל

 ןאכ היהי היצרטיאה ךילהת

14[ = 201 ₪ 2-7 = 5 

 רוחבל שי ןוספר - ןוטוינ לש היצרטיא ךילהת ליחתהל ידכ

 לשמל תויהל לוכי ו "  .והשלכ או | ןושאר בוריק

 וילע םיעדויש רפסמ ,ןושאר בוריק רותב רוחבל יוצר ,1 רפסמה

 תושעל רשפא יא םא םלוא ,ןורתפה לש לדוג רדס ותואמ אוהש

 .והשלכ ןושאר בוריק רוחבל רשפאש ירה ,תאז

 תורקל לולע םלוא ןורתפל םיברקתמ תויצרטיאה עוצב ןמזב

 ע (א1)-ש תורקל לולע .םעפ ףא גשוי אל קיודמה ןורתפהש
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 הדובעהש ךכל גואדל שי הזכ הרקמב .ספאתי אל םלוא ספאל ברקת

 .קיודמ קיפסמ אוה ברוקמה ןורתפה ושאכ קס5-:

 .ספאל בורק קיפסמ 2 (%1) רשאכ קיספהל שי תורחא םילמכ

 רחאל ע(א:ן; ) | בושיח איה תאז תנתונה הטושפ הסיש

 .ספאל בורק "קיפסמ* ₪ (%1++ ) םאה הקידבו היצרטיא --

 ,היצרטיא לכ רחאל 2  היצקנופה לש בושיח תביחמ וז הטיש

 ךבוסמ תויהל לולע  ש היצקנופה בושיח .רכינ ןורסה י

 .בשחמ ןמז לוז:

 ןורתפל םיברקתמש לככש הדבועה לע תססבתמ הינש הטיש

 שרפהה ,תורחא םילמב .הנטקו תוברקתהה תוריהמ תכלוה ,קיוד=

 .ןטקו ךלוה םיבקוע םיבוריק ינש 1-

 | א:4- -ג | שרפהה תא םיבשחמ היצרטיא לכ רחאל

 רמאנ) ןטק קיפסמ הז שרפה לש וכרע רשאכ הדובעה תא םיקיספ=

 ,(10-' == ךפל

 תומייק .ןורתפל דימת הליבומ הניא ןוספר - ןוטוינ תטיש

 .ןורתפל ברקתהל ילבמ ךילהתה תא עצבל רשפא ןהיבגל תויצק ב
 דימת | 0144 -  א: | | שרפהה לש וכרע היהי הלאכ םירקבב ---

 עובק) םיוסמ רפסמ רחאל הדובעה תא קיספהל שיו ,ספאפ לודב

 .תורזח לש (שארב

 דוע הל שיש ןכתי ,היצקנופה לש שרש םיאצומו הדימנ םג

 םישרשה ראש יבגל םולכ תרמוא הניא ןוספר - ןוטוינ תטיש .םישרש

 יתלחתה בוריק תריחב י"ע רחא שרש אוצמל רשפא םימעפל םליצ

 ,רחא או

 יהשלכ היצקנופ לש שרש בושיחל תיללכ תינכת איה האבה תינכתה

 תמליסמו 1  יתלחתה בוריקמ הליחתמ תינכתה .2 (א)
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 ךות םא .107% -מ ןטק | %: ,4 - א: |  שרפהה רשאכ 6

 תינכתהו הדובעה תקספנ 709 -מ שרפהה ןטק אל תורזח 0

 . אא סאצעפתספאסש םילמה תא הסיפדמ

 קתפסת ג את (ןאפט1, טצשסטע)

,1 = 0 

 כ06 10 1 = 0

 אנ = א0 - ע(א0) / 27 (%0)

 זפ (429(א1 -א0) .1₪. 1.8 - 6) 0 0

, 1 = 80 10 

 עפתזאפ 0

 1000 ע08א41 (15 3 א/ קאט שתספאספ)

5 

 20 צץ = ע(א1)-

 פתזאע 1100 א1,צ

 1100 עת (1א, 215.8, 2ע9.5)

5 

 עאעכ

 עתטאסעא ע >)
, 

 אפ

 עטאסענקא עצ (6)

 אפ
 עורעצע תויצקנופ יתש תופרוצמ תינכתל

 היצקנופה תא תבשחמ <
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 .הלש תרזגנה תא תבשחמ ₪2

 ויהיש ןכתי רמולכ ,ןהשלכ תויהל תולוכי הלא תויצקנופ

 יעובר שרש בשחת תינכתה זאו 9 528 עת = %5 - 5

 .25 לש

 על =< 2% +5 0 ת- בא.+םא+6 ויהיש ןכתי
 תיעוברה האושמה לש שרש בשחת תינכתה זאו

2 
 . ב87 + 0% + 0 = 0

 תוכלמה הנומש תיעב

 תא רדסל איה היעבה .תוכלמ הנומש וילעו טמחש חול ןותנ

 .תרחא הכלמ ףא לע םייאת אל הכלמ ףאש ןפואב חולה לע תוכלמה

 םינוסכלאהו דומעה ,הרושה לע תמייאמ הכלמ לכ :רבסה

 לע םייאת אל הכלמ ףאש ידכ .תאצמנ איה םהב (ןוסכלאה וא)

 םינוסכלאבו דומעב ,הרושב דבל דומעל תבייח איה ,תורחאה

 .הלש (ןוסכלא)

 דומעל תבייח הכלמ לכו תורוש הנומש ליכמ טמחש חולו רחאמ

 .תחא הכלמ קוידב ליכהל תבייח הרוש לכש אצוי ,התרושב דבל

 .תחא הכלמ קוידב ליכהל בייח דומע לכש עבונ םילוקש םתואמ

 חול ינפ לע רובעל ןכל הלוכי היעבה תא רותפל הסנמה תינכת

 ךכל גאדתו הכלמ תינכתה ביצת הרוש לכב .הרוש הרוש טמחשה

 לע םויא היהי אלש גואדל שי ךכל ףסונ .קיר דומעב בצות איהש

 / .תדמוע איה םהב םינוסכלאה ךרד הכלמה

 הנומש לעב 105 | םשב רוטקו הליכמ ןאכ תמגדומה תינכתה

 וילע דומעה לש ורפסמ אצמנ הז רוטקוב 1/-ה םוקמב .תומוקמ

 . 16 -ה הרושב תאצמנה הכלמה תבצינ

 דומעה םא - 1,ולש % -ה םוקמב ליכמ 14%  םשב רוטקו

 .יונפ אוה םא - 0 ,סופת ₪  -ה



 יי -
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 .יונפ דומעב הכלמ לכ ביצהל תינכתה הלוכי וז הרוצב

 1 -ה הרושב חולה לע תבצינה הכלמ .םינוסכלאה יבגל

 ףסוא אוה םהמ דחא .םינוסכלא ינש לע תבצינ , [  -ה דומעבו

 רחאה ,עובק ך+נ םוכסה ןהיבגל תוצבשמה לכ

 . 1-7  שרפהה עובק ןהיבגל תוצבשמה לכ ףסוא אוה

 .ק8(105) אאצאטפ (8) םירוטקו ינש הליכמ תינכתה

 םוכסה סנכומ 71 -ה דומעב 1  -ה הרושב הכלמ תבצומ רשאכ

 םוקמל 1 - 1 שרפההו ע15() םוקמל 1+1

 םינוסכלא הזיאב תינכתה תעדוי וז הרוצב . או1אסטפ ()

 . 1  -ה הרושבש הכלמה תאצמנ

 הרושל הכלמ הסינכמ 1 = 1 ךרעהמ הליחתמ תינכתה

 םא תקדובו וז הרושב יונפה ןושארה דומעה והמ תקדוב , 1  -ה

 הרושב הזכ םוקמ אצמנ םא .םייונפ םימיאתמה םינוסכלאה ינש

 דומעה תא תנמסמו הז םוקמל הכלמה תא תינכתה הסינכמ , 1  -ה

 ַך  לדגומ ןכמ רחאל .םיסופתכ םימיאתמה םינוסכלאה תאו םיאתמה

 .רזוח ךילהתהו דחאב

 הרושל תינכתה תרזוח ,יונפ םוקמ אצמנ אל 1 -ה הרושב םא

 רחא יונפ םוקמל םש תאצמנה הכלמה תא הזיזמ , 1-1 -ה

 . 1 -ה הרושל תרזוח בושו

 73 | רוטקוה ספדומ תורושה הנומש לע ךילהתה עוצב רחאל

 .םימיאתמה תומוקמב תוכלמה םע טמחשה חול ספדומ ןכו
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 סס066ג8 הב( ד קט :
 אז 8 דטק(8) ,הגא(8) ,60548) ,א1א05%8) ,8(11)

8 106 00 
 דטס(1)-ההא(1)=₪:1(050)-א1א0=)1(05

11 
 1.00.9(,1) 60 זס 0

 4-זטא(1)
 4.20.0(:1) 60 זס 0

 תגא(0<)2

3.1 

 0.60.9(16) 60 ז0 0
 1:(אגא(0),א6.0) 60 70 0

1 

11 
11 

1:)18.50.0( 60 70 70 

8 660 00 
 ד;(נק1.50.ק/050א).₪01.081.50.0₪א050(א)) 60 0 0

 סס0 אז 5

 ךטא(1)-נ

 תהא( )1

 ס(0 5( 1 = 1

 1אט1(5) 1

141 
 60 זס 0

 זטא(0)1

11 

 60 זס 0

 קהאזאז 8

 ;סאאגז (131,812//)

 ם0 120 2

 3(11=)1(11)-5(11)-1(=)7(11ה )

(+11)60-11)08(=)183-(11)8-(11)2 

 א=זטה(1)

 11(א)=(180)

 קהזאז 1
 ;ספההז (1א,13(33+) 728 +,1(4א,41,18,203++,01,278++

(+11)50=1107(=)18-(11)3-(11)1 

( 11)6(511)8(=)18-(11)4-(11)2 

 אבזטה(1+1)
 1ז(א)=(180)
 קאתאז 1

 ;סהההז (1א,13(33+) 8 +,10(5+,41,273++ 19 ,8

 קקזאז 0

 ;סףההז (1א,10(33+))

 וינב
 םאס

10 

10 
0 

50 

00 
70 

10 

100 
100 

10 

120 
1200 

100 

0:3 
003 
00 
00+ 
05? 

0 
000, 
000, 
00 
5 
100[7 
00 
01 
0011 
00.2 
03 
000" 
0008 
06 
000 
000 
02 
00%: 
05 
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 , םאתימ ימדקמו ןקח תויטס ,םיעצוממ יבושיח

 עצוממה תא תבשחמ ,םירפסמ לש םירוט השמח תארוק האבה תינכתה

 לכ םע רוט לכ לש םאתימה ימדקמ תא תבשחמו רוט לכ לש ןקתה תיטס תאו

 .םירחאה םירוטה

 החסונה י"ע ןתינ ג םירפסמה רוט לש א עצוממה

 החסונה י"ע תנתינ ₪ + | ןקתה תיטס . קש = 127

 תא | םאתימה םדקמ ₪ ₪ 27:25 - (2

 החסונה י"ע ןתינ 21  צ1נ םירפסמה ירוט ינש ןיב

 לק = 1 17 =
 ₪ 67ץ

 .(םירפסמ רוט לכ לש וכרא) תם לש ךרעה ובו סיטרכ תארוק תינכתה

 .םירפסמ 5 םהמ דחא לכבש םיסיטרכ תארוק איה ןכמ רחאל

 25  רוטקול םיפסותמ םהיעוברו , %  רוטקול םיפסותמ הלא םירפסמ

 םירפסמה םוכס תא 3%  רוטקוב טנמלא לכ ליכמ םיסיטרכה תאירק רחאל

 םירפסמה יעובר םוכס תא , 65 רוטקוב טנמלא לכו,םירוטה דחא לש

 לכמ םירפסמה לש תוברועמה תולפכמה תופסותמ ךכל ףסונ .רוט ותוא לש

 . 5  הצירטמל ,סיטרכ

 תא , 3%  רוטקוב םיעצוממה תא תינכתה תבשחמ אבה בלשב

 . 2  הצירטמב םאתימה ימדקמ תאו 35 | רוטקוב ןקתה תויטס

 תילאמשה תיצחמה תספדומ ףוסבלו םיספדומ %, 6 םירוטקוה

 תא סיפדהל ךרוצ ןיא ןכלו תירטמיס איהש) ב הצירטמה לש הנותחתה

 .(הלוכ
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 לט)טאב4 אמפא( ןושטז ,סטזקטז)
 ט4ש51080 ז(ל) ,א(5) ,א05,5(8,)5(30)

 תאזאז[ 0
 ;סאהגז (41)
35 6 30 

 ד(1)-א(1)=א15(5

 ָהחח ןח 59
)] ,0 

 ה6ג0 100%
 :סונווגז (13)

 30 3, נוה

 פסגה :ןכ:,ז

 :בקהגז (5.2"%9)

 קלש3] ןק0ן,ז

 ;סורגז (0א,2,.5%57)

00 2% 51,5 
 ת())-<א(נו+ז(נ)

 *0(5)-א0(5)+ז(נ)*ז(נ)
5 6064 90 

 ם(),0)-(0,א)+ז()*ז(.)

 יי
00 46 5 

 א([ו|<א([1)ו/א
 אפ( 50%=)1ז(א8/)1(3-א([)*א(1))

 30 כט 5
12 5 00 

 ₪(ן,נו-(-(1,2ו/א-א([1)*א(1(%5(/))0)*א5()))
 קהזאז ןד ווא,*5

 ץההבז (341454א5,557.2/6ה)85. 13///957.2,.0א,11310048. 6005-./)

 םא:4ז 1-1,.1(,1690,כ)
 תג[ (-א,177[5)

 טס < 9 ,
 טו[ם3ו 15ר1,0(9%(,9,1),נ-1,1)

 <0וןגז (1א,[2,3%א,557.?)
 זכה
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| 
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5 
 0]ס
,0 
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6 
00%1 
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0%7 
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20001 
43 

6 
 טגטחטט
93 
205 
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0-2" 
53| 
15 

05 

 0%1%כנ
07 

0-17 

 חטןמכ
 טטט 1הה

?2 

 ו 1

%1 
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.8 1400 
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5. 2, 8% 
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 4 -ב .
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 .הלבטב שופח

 ןכ םאו הב עיפומ ןותנ 48 רפסמ םאה אוצמל שלו םירפסמ תלבט הנותנ

 .הפיא

 הטישה .רפסמ לרחא רפסמ הלבטה לכ לע רובעל איה הטושפה הטישה

 לולע תולודג תואלבטב .תונטק תואלבטל הבוט איהו יראניל שופח תארקנ

 .בשחמ ןמזב ינזבזב תויהל הזכ שופח

 .לרנלבה שופחה תטיש איה תולודג תואלבטל הבוטה ,רתוי הריהמ הטיש

 .ןמקלדכ אוה הנורקעו הלוע רדסב תוניוממה תואלבטל קר הבוט וז הטיש

 רפסממ לודג 8 םא .הלבטה עצמאב אצמנה רפסמל 8 רפסמה תא םיושמ

 לעצמאה רפסמהמ ןטק 8 םא .הלבטה לש הנוילעה תיצחמל םירבוע יזא הז

 יבגל ומצע לע רזוח ךילהת ותוא ,הלבטה לש הנותחתה תיצחמל םירבוע יזא

 םלרחובו 8 תא וללא םיושמ ,יעצמא רפסמ םירחוב םש םג .הרחבנש תיצחמה

 םיכלוה םיקלחל תירוקמה הלבטה תא םיקלחמ ךכ .ןותחת עבר וא ןוילע עבר

 לרה 4 -ל הוש הז רפסמ םא ,דיחי רפסמ ליכמה קלחל םיעיגמש דע םינטקו

 .הלבטב וניא 4 תרחא ,רמגנ שופחהש

 ןוימ שורדש אוה הנורסח .יראנילה שופחהמ הברהב הריהמ וז הטיש

 ,הלבטב םירפסמה לש םדקומ

 169צ רפסמו א  ךרואב % הלבט תלבקמ אמגודבש הניטורבוסה

 -בש רפסמה םא . א1:תכ | הנתשמל תסנכומ האצותה .שפחל שי ותואש

 א:תכ ךותל ילילש רפסמ הניטורבוסה הסינכמ ,הלבטב אצמנ וניא אשצ

 .תרזוחו

 לש ןותחתהו ןוילעה תולובגה תא םיללכמ 1,020. | םינתשמה

 .בלש לכב םישפחמ ובש הלבטה קלח

 וכרע ספדומ קלח לכ תליחתב .ם"קלח לנש הליכמ תואצותה תספדה

 .הלבטבש םירפסמהו (אמגודב 11) א לש



1.09 

 הטילשב הלבטב 1,2,- - 11 םירפסמה תא תינכתה תשפחמ ןושארה קלחב

 תירניבה הטישב םירפסמה םתוא תא תינכתה תשפחמ ינשה קלחב .תיראנילה

 הלבטב םיעיפומ םניא 6,7,8,10,11 םירפסמה .הלבטה ןוימ רחאל תאזו

 .םיילללש םיכרע םדיל םיספדומ ןכלו
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 השג 2(4,)
 1-3 א5גט [רה0,א,(2([),ז-1,א)

 09000 107% *07ה4ז ([5:4.0?,2)
 תמכה ספןהז ןור0 ,ת,(א(ז)

 3 15105 :ה%44+0ז (ןא.,[2558,0,.1)

 ₪ 322998 זחש 9049695 %9,...,1,2 ךא ןזא.גפ 5
 יב 0 17 ג-ן,א

 0]ך 1[
 00 0466 :ד580340",ג.א,א)

 00 1ש קקמ] ן2ק00,5,*
 0006 1400 ;ה?הג] (52.0,1,1%ד)
 60--- 509ז זטפ זא006 8 ---

 00%6 ח1-א-1
 000 00 20 1=יוא1

141 01 
8 2% 00 000 

 0 ד,((10.02.200)) 60 זט 0
 םהטפלט ,5(ך)

 1 ג(ןו-ג(נ)
 00%. .(נו-=
 הרר כ ?0 הז זו

 052 םאךאז ו2(,00.0(ז),1-108)
 6 56068 זאב א0ההש45 1.2,...,! 1א הזאגפצ ₪00

 017 0 דה 04
1 0001 

 002 02606 הז50ק ה( ,4,,א)
 5 דה פפ18א| 8

 ם0"ג%ש זנ6
 002 (אט

020 

 <טופסטז].ם .1א5+ה(א:צד,ז,א,:ופו
 007 מש46 א(מ),>א-+

 007 00 ןר זור-17ה
 0 ד;(א(1ומ).20.א5+) 95דזטסז

 02 10 6 ז אשה
 0000 ןז 1
 005 ספזט4א

 01< שנ
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 9ע320טזזע כזהכל6ה(איצ,אוא,01ב)
 7 א%ב א(9) בז

 םרהֶהז ו
1 0007 

 1 16 הז16(:0ה+%טא) 2

 4 1:(אצ-א(1ג0)) 840

 10917 20 סתזטמא
 המטה דה 1-1

 2 60 זש עצ
 יב שה 004: 11

 םי00?+ 5" 12(ז68.6-.008) 600 [ט יפ
 000027 ץז-0

 000, ספזטהבא
 סרסיבה (אנ

0 

 11 6% 5 9 ב % 1 15 3% 9 0
 1 דז
1 2 
5 + 
6-6 
5-3 
1- 65 
 7ז 41
1- % 

.30 
1- 10 
1- 11 

 118 0 1 2? ַב . 5 5 9 |ן5 )3%
1-3 
20% 
1-5 
6 -% 
7 5 
8 65 
 ז -8
8 % 
 ג )9
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 נג

 1 "סמ חפסנ -

 תויונבה תויצקנופה תמישר

 בורב תומייקה תויונבה תויצקנופה תא תללוכ וז המישר :הרעה

 תויצקנופ בשחמ לכב אוצמל רשפא תאז םע .םיבשחמה

 תויצקנופ לע םירבסה .וז המישרב תולולכ ןניאש תופסונ

 .בשחמ לכ לש רזעה ירפסב אוצמל רשפא הלא

 ךרע | רטמרפ .בואת -םש

 מ מ טלחומ ךרע 425 (%)

 רטמרפה לש ךרעה

 מ מ ילמיקמה | 411/4א1(א1,א2,...)

 רטמרפה לש ךרעה
 מ 7 מ ילמינימה | 4/1א1(א%2,1,...)

 ישממל רטמרפה תכיפה עד ()

 ש *-ש טלחומ ךרע 135 ()

 םלשל רטמרפה תכיפה

 ש מ וצוציק ידכ ךות זאע (6)

 לופכ 11 לש ןמיסה

 ש ש 1 2 לש טלחומה ךרעב 15100 (11,12)

 לופכ 51 לש ןמיסה

 מ מ >2 לש טלחומה ךרעב 510% (א1, >2)

 אוהשכ 1 1 לש ךרעה

 ש ש 1 2 ולודומ בשוחמ אס (11, 12)

 מ מ | םינאידדרב 6 4605 (%)

 מ מ יעבט סומתירגול 0%(41.00:3)



 םש

(10)8 41.00 

 491א (8)

(8) 4714 

 םאכ (א)

 5זא (%)

 5097 (א)

(8) 74 

 ד אז (8)

112 

 רואת

 10 סיסב לע סומתירגול

 םינאידרב 26

 םינאידרב 8

6% 

 םינאידרב סוניס

 א
66 > 

 ללוברפיה סנגנט

 םינאידרב

 רטמרפ

 לכ שש שש שש ₪
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 .2 "סמ חפסנ

 עססת'ע ת גא .תפשב םיטפשמה

 םש 8  רשאכ 8 = 6 ותרוצ (12 דומע) יטמתירא סוחי טפשמ (1

 ,בשוחמ 6 יטמתיראה יוטבה .יטמתירא יוטב - 6 ,  הנתשמ לש

 . 8 הנתשמל תרבעומ בושיחה תאצותו

 רשאכ 0020 ם ותרוצ (16 דומע) "יאנת אלל 00 דש " (2

 .הדוקפ לש יוהז "סמ איה ם

 .הנממ ךישמיו התוא עצבי , מם  הרפסמש הדוקפל ץופקי בשחמה

 ותרוצ (16 דומע) "בשוחמ 00 70 --" 6

 לש יוהז ירפסמ םה מ 6 0 (םֶן, ם2, ..., 1

 רפסמה תא ליכמ 3  םא .םלש הנתשמ לש םש אוה 1 ,תודוקפ

 .הנממ ךישמיו התוא עצבי , מו | הרפסמש הדוקפל בשחמה ץופקי ,

 .(18 דומע) 5ָספ (4

 .(19 דומע) פאע 65

 .(19 דומע) "יטמתירא - א 6( " 

 1ע (6)םְן, תכ, ב ותרוצ
 .תודוקפ לש יוהז ירפסמ םה ,יטמתירא יוטב איה 6

 ,ילילש אוה 6 לש וכרע םא םֶו הרפסמש הדוקפל ץופקי בשחמה

 םא םב | הרפסמש הדוקפלו 6 = 0 םא כ הרפסמש הדוקפל

 .יבויח 6

 תוה 8 ,יגול יוטב אוה 1 רשאכ , 5)1(18 ותרוצ (22 דומע) "יגול - 18 "7

 ." כ" ל טרפו "יגול 1א " ל טרפ והשלכ טפשמ תויהל לוכיש טפשמ

 וניא" 1 םא . 8 טפשמה עצובי ,"ןוכנ" אוה 1 יגולה יוטבה םא

 . 58 תא עצבל ילבמ האבה הדוקפל בשחמה רובעי ,"ןוכנ
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)12 
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 תיללכה התרוצ (24 דומע) תזאעאפז0א

 סזאועאפ10א גו( דממ ), 12 ( דממ ), . ..

 ישממ וא םלש לש דמעמ תונקמ (25 דומע) זאלפססתמפ תמגע

 .םימיוסמ םינתשמל

 (29 דומע) " עכ6 "

 0 מם 3 = ג םכ,זב תיללכה התרוצ

 50 ת 1 = תגו, כ וא

 דעו " םֶּפ "ה ררחאש הדוקפהמ לחה תודוקפה תרוש תא עצבי בשחמה

 מו מ לדג 1  הנתשמה רשאכ ,(התוא ללוכ)  הרפסמש הדוקפה

 גב לש תוציפקב כ -ל

 (39 דומע) " תשס קסזאד "
 סגכ % תיללכה ןתרוצ

 תזאע מ. 5

 .םינתשמ תומש לש המישר אוה 1:85 | .טמרופ תדוקפ רפסמ אוה מ

 .(42 דומע) טמרופ

 מם ת091/47( הדש ,הדש , ...) תיללכה הרוצה

 .עיפוהל ביחה יוהז רפסמ אוה ם

 (61 דומע) " 611,"

 0641,1, םש (  רטמרפ ,רטמרפ, ...) תיללכה התרוצ

 041.1, םש וא

 יכרע תא הל רוסמי ,הדוקפב ןיוצ המשש הניטורבוסל ץופקי בשחמה

 בשחמה רוזחי ,היתולועפ תא רומגת וזש רחאלו םימיאתמה םירטמרפה

 .041,1,  -ה ירחאש הדוקפל ,תישארה תינכתל

 (63 דומע) "תפצטפא "

 .תישארה תינכתל הנשמ תינכתמ םירזוח וז הדוקפ תרזעב
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 (71 דומע) " 00אוא:0א " (5

 6 ננ% תיללכה הרוצה

 לכלו תישארה תינכתל םיפתושמ ויהי 1186  -ב םיעיפומה םינתשמה

 אאא -ה עיפוי הב הנשמ תינכת

 (82 דומע) ירמפלא סוחי טפשמ (6

 8 = (ת11גן8...432ם) תיללכה ותרוצ

 .לאמש ףגאבש הנתשמל סנכנ אוהו ירמפלא עובק אוה ןימי ףגא

 : (83 דומע) סגד 4 (17

 סגד ה תיללכה ותרוצ
 .םינתשמ לש המישר איה %

 .םיעובק לש המישר איה %

 םעפ קר תאז השועו םינתשמה ךותל םיעובקה תא הסינכמ וז הדוקפ

 .תינכתה תליחתב תחא
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 םיליגרתל תונורתפ

 :12 דומע

 (א + ץ)1 - (א+צ) * 3 ה

 ס
 8%.+ 6 + 2 /)( ( לקה 7049932 2/0606 + כ*2

 %ד == 5 ישממ 1  רשאכ קר ירשפא

 1 )3 - (-צ צ- / (1 - ץא%2/ 2**0) /

 :15 דומע |

 סנכנה ךרעה לש וכרע
 לאמש ףגאל ןימי ףגא

.3 2% 4 

5 5 1 

54 .5 \./ 

1 1 43 

5 4 

0 0 1 

 :23 דומע

68 > 

 ןת 0 (ת.% ס.50.) 02

 דע (א. 09.20.00 0

 שב 1.

00 



 :38 דומע

61 

)2 

17 

 10 פת (א.00).40.0₪ 78 0

 צ<0

0 ₪6 

 20 צ<1.

 30 סענתמש צ

5 

 פםאע

 תזאנשאפזקא צ(100), ו(100)

0= 65 

 כ 10 1 = 0

 10 5= 5 + ץ()*ש(ג)

 עוגת( 5

 וכ

 םאע

 תזאא510א .3.7(4), 3,7(2)

 כק 10 1 = 3

 על 07 = 7

(2)21 + (4),1 = (1 )4 10 

 עונת 4

 ג

 םאעכ
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| 
| 

 :90 דומע

1 

188 

 סזאמאפ18א .5(4, 6). 6(2, 8), 5(6, 8)

 עסק 31< 5

8 >= 31 8 

6)1(>0 

 סק 3 8 = 6

 60,1) = 60.1) +2 (,א)*5 (,1)

 סצותש 6

5 

 פאעכ

 סזאפאפ1שא 104(.1), 1/11א(104)

 ך 1

 םש 10 1 = 9.6

 א 1

 א = א 0

 1, (1) = 26.5 - 81א (א) 54.

 ד 11

 םַ 30 = 1

. 6 20 = 4 

 1.זא (1) = (1חס)

 זפ(1. 50. 26) 11א (1) = (18-)

 זפ (50.1.)1.0) ענא 0) =(₪*)

 ספזאע 1000, ₪

 ת0תא(47 (1א, 10441)

 וג

 םאעכ

10 

20 

20 

10 
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 104 םיספדומ הרוש לכב .תורוש 51 ינפ לע ףרגה תא תריצמ וז תינכת

 ךאידר תויאמ ששל םיאתהל ביח םירטקרק ינש לכ ןיב קחרמה ןכלו םירטקרק

 .(104.0.06 =6.24 ₪ 270 יב)

 דע ספאמ םיכרעה תא % הנתשמה לבקמ תינכתה לש ןושארה קלחב

 .06 לש תוציפקב 4

 סוניסה יכרע תא תכפוהה תיראניל היצמרופסנרט רבוע 51ם %

 םיסנכומ הלא םירפסמ . 1 ל 51 ןיב םימלש םירפסמל ( + 1 ל - 1 ןיב)

 (51 ל 1 ןיב) הרושה רפסמ תא | 1(,1) טנמלאה ליכמ תעכו 1, רוטקול

 .1 -ה םוקמב בכוכ תויהל ביח הב

 הרוש לכ תספדה ינפל .תורוש 51 תוספדומ תינכתה לש ינשה קלחב

 .וז הרושל םיבכוכ סינכהל שי ןכיה תקדובו 1, רוטקוה לע תינכתה תרבוע

 סזאפאפז0א 1.1א(131) (2

 א = 0

 5 = א

 ת < תאת

1 = 10 6 

 10 11זא (כ =6₪0)

 כ1=0201,א

 צץ = 1 - 2

 צץ < +4

 א = 507 (ת - צ*צ) 0.

8% +6.5 =11 

12 = 66.5 - 4 

 11זא (11) = עא (12) = (18%)
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 סתזאע 1000, (11א6), 1= 1131)

 1000 ע0תאו4'ץ (1א, 13141)

 20 1/זא (11) = 211א (12) = (1ע0)

 ו

 עםאע





 ו ו ו ב ב

 ןומדקא סיפדה

 םילשורי 3625374 לט


